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Caros leitores: convido-os a entrarem numa máquina do tempo e embarcarmos para 
a França do século XIX. Ali encontramos Charles Duveyrier, que pode ser 
considerado o primeiro profissional de mídia propriamente dito – chegou a 
administrar 200 escritórios de publicidade em toda a França. Nosso foco é François, 
garoto de 20 anos que trabalhava como assistente de tipografia em um dos 
escritórios de Duveyrier. O que faz de François um garoto especial? Ele trocou o leite 
das vacas – especialidade de sua família – pelo escritório de propaganda. É comprometido, 
chega 15 minutos antes do horário, repete os mesmos movimentos todos os dias e é o orgulho 
da família. Se tiver que trabalhar em um sábado, vai fazê-lo com prazer. Acredita que seu 
soldo vale a pena e dá valor a isso.  
 
Embarquemos agora em nossa máquina para o ano de 1900. Nessa época os Estados Unidos 
investiam US$ 540 milhões em publicidade, 11 vezes mais que em 1865. No início do século 
XX, o país contava com 12 mil empresas de propaganda, e as agências já ofereciam diversos 
serviços a seus clientes: pesquisa, planejamento, execução e acompanhamento. A 
Carlton&Smith já era a nova J. Walter Thompson e, num de seus escritórios, trabalhava um 
jovem de 22 anos chamado John Florence. Foquemos nele: John é redator de propaganda.  
 
Extremamente esforçado, tenta não desapontar seu chefe e tem um sentimento de desafio 
provado a cada anúncio redigido. No jantar, com seus pais nova-iorquinos, comenta animado 
sobre as aventuras do dia a dia. Para ele, a J. Walter Thompson é uma oportunidade de vida. 
Buscar o café para o pessoal do escritório – ele também faz isso – é o de menos. 
 
É hora de acelerar a máquina. Pousemos em 1986, ano em que a publicidade americana 
investia US$ 102 bilhões. O jovem da época usava cabelo comprido, como Bernard, o 
estagiário da Microsoft que presta assistência aos desenvolvedores do recém-lançado Microsoft 
Windows 1.0. Ele fuma cigarros e, embora esse tal Windows pareça muito promissor, sabe que 
a empresa não é tão imprescindível para ele, assim como ele também não é tão imprescindível 
para ela. Numa espécie de simbiose corporativa, conjuga seus afazeres sem grandes queixas. 
 
Sigamos na máquina para nossa viagem final: ano de 2011, terras tropicais. Estamos em uma 
agência de marketing digital. Perdemos o foco, pois muitos estão focados nele: Paulinho. Ele 
tem apenas 23 anos, é um jovem bacana, gosta do mundo digital e sabe que está se tornando 
imprescindível. Formou-se há dois anos em publicidade e está em seu quarto emprego. Em 
seu último pulo corporativo, foi promovido a coordenador de equipe. 
 
O que pensa disso? Não tem dúvida: é somente mais um passo. Nessa fase de sua 
vida, Paulinho quer apenas aprender. A empresa, segundo ele, tem mesmo é de 
tratá-lo bem. Ele está pronto para ser coordenador? Isso é o que menos importa, pois, 
no ano que vem, ele não pretende mais ser coordenador. Ele quer virar gerente! 
 
Os tempos são outros, é verdade. Os Paulinhos de hoje nada têm em comum com os François 
de ontem. Até aí, tudo normal – não poderia ser diferente. O ponto que realmente merece 
atenção não é o jovem em si, mas a empresa: como o mercado online de hoje 
alimenta esse comportamento do jovem talento? Há saída para conter a síndrome do 
imediatismo? 
 
Sem dúvida, há um interesse comum em aumentar a oferta de colaboradores. Essa escassez é 
o ponto nevrálgico desse sistema. Com muita demanda e pouca oferta, os pulos ficam mais 
fáceis e a ansiedade corre solta, tal como ocorria com os investidores de Wall Street. Tal 
comportamento não é saudável nem para a empresa – que consolida profissionais com baixa 
expertise de gestão em cargos mais elevados – nem para a própria pessoa, que não tem como 
acumular aprendizado em tão pouco tempo e deixa de sedimentar um conhecimento que lhe 
será cobrado nas situações enfrentadas. As empresas, com isso, acabam por ter elos menos 
resistentes em sua cadeia de produção. E o ciclo segue. 
 



A questão é complexa e as boas propostas – como a criação de cursos em instituições de 
ensino e a realização de treinamentos nas próprias companhias – já podem ser conferidas na 
prática. Um ponto que merece atenção, ainda, é o cuidado que os gestores devem ter ao 
alocar os jovens. Sim, todos sabem que as necessidades são urgentes. Ainda assim, não é 
interessante para o próprio mercado alimentar essa espiral de uma carreira tão rápida. A 
estrutura das equipes deve ser bem pensada e quesitos básicos, levados em 
consideração: vale mesmo assediar sem receios? Será que a necessidade não poderia 
ser tratada de algum outro modo (sem que as entregas não fossem comprometidas)? 
 
Recentemente foi lançada a ideia, em uma empresa, de desenvolver uma escola digital, com 
imersões online profundas. Não necessariamente algo regulamentado pelo MEC – apenas uma 
iniciativa de agregar “jovens aprendizes” que pudessem aflorar talentos para o mundo 
corporativo. Uma espécie de “escolinha de futebol” que os grandes times fazem, esperando 
que craques sejam formados. O que viraria, nessa atual conjuntura, essa iniciativa? A 
resposta é simples: um celeiro! Quantos “olheiros” não teriam ali? 
 
Ainda assim, tais iniciativas são extremamente interessantes e de fato correr esse risco (o de 
investir em recursos humanos sem uma garantia de retorno) vale a pena. Tanto para o 
mercado quanto para a própria corporação, que ganha também com isso. Com um pouco de 
criatividade e muito esforço, é possível mudar essa história. Não deve ser tão rápida essa 
mudança – o que não se pode hoje é cruzar os braços e deixar que o bolso fale mais alto, 
somente. É necessário desbravar novos mares. Navegar é preciso! 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 maio. 2011, p. 100. 
 


