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u brigo mais por colaboradores 
com meus concorrentes do que por 
contas e clientes." A afirmação de 
Luiz Trindade, sócio e vice-presi
dente de novos negócios e recur

sos humanos da iThink, sintetiza a guerra de 
talentos travada entre as agências digitais. A 
questão, como ele mesmo diz, é matemática: 
"Todas as agências crescem entre 20% e 30% 
ao ano e as faculdades não provêm uma massa 
de trabalhadores na mesma velocidade." 

Para enfrentar essa guerra e se tornar atra
ente para jovens profissionais, agências e em
presas fornecedoras de tecnologia descobri
ram que mostrar uma postura profissional em 
relação à política de pessoas pode ser uma boa 
arma. Por conta disso foi que muitas delas, nos 
últimos anos, investiram na profissionalização 
da área de recursos humanos - que até en
tão ou não existia ou era apenas operacional, 
como um departamento pessoal. 

Com isso, passou a ser comum ouvir da boca 

de presidentes de agências de internet termos 
como "carreira em Y", "avaliação de desem
penho", "cultura organizacional" e "pesquisa 
de clima" - expressões que há algum tempo 
eram quase exclusividade de quem falava o 
dialeto do RHês. 

Além disso, com profissionais especializa
dos em gestão de pessoas, essas agências co
meçaram a entender melhor as expectativas e 
as necessidades de seus funcionários. Foi en
tão que descobriram que nem sempre a melhor 
forma de atrair e reter talentos é mexer com o 
bolso deles. As pioneiras na estruturação des
sa área compreenderam que o que mais atrai e 
mais retém são práticas simples, 
como ter horário certo para ir 
para casa ou poder fazer movi
mentos laterais na empresa, de 
uma área para outra. Estranho? 
É ler para crer... 
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Pitchu acredita que, mais do que uma profissionali
zação, a área de RH das agências precisa de moder
nização. "Mais do que formalização processual de 
RH, eu percebo uma normalização da indústria da 
comunicação. Uma agência hoje se comporta muito 
mais como uma empresa 'séria'", diz. 

Nesse contexto, oferecer mais remuneração como 
única forma de atrair e reter profissionais é uma 
prática cada vez menos eficiente. "Claro que o fa
tor financeiro conta muito e ainda é preponderan
te, mas começa a surgir um novo desafio: atrair um 
novo profissional que busca valores não monetários 
como benefício," afirma Pitchu. 

Como ele explica, quem não tem recursos finan-

ceiros abundantes, como é o caso das pequenas 
agências, precisa criar um conjunto de atrativos 
intangíveis. E esses atrativos devem estar ligados 
aos anseios dos novos perfis de profissionais. "Por 
exemplo, nunca invadir a macarronada de final de 
semana em família vale mais do que um curso", diz 
ele. Outro exemplo: ter uma ducha e um lugar para 
prender a bike podem valer absurdamente mais do 
que uma vaga na garagem. "Enfim, é preciso um 
novo olhar sobre as pessoas e, mais do que um pro
grama, é preciso modelar culturas interessantes 
e perenes para as próprias empresas. Pessoas não 
buscam mais programas, mas culturas corporativas 
com as quais sintam afinidade." 
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Fabio Leite, gerente de gente e gestão da Arizona, empresa 
especializada em serviços e soluções para comunicação, 
pensa na mesma direção. "Esses jovens possuem expectati
vas de realização e crescimento profissional muito diferen
tes das dos atuais líderes, o que por si só já representa um 
grande desafio", diz. 

Na empresa, há práticas como liderança pelo exemplo, 
programa de coaching para gerentes, avaliação de compe
tências e até uma rede social interna. "Há também um café 
com diretores para integrar as pessoas e os dirigentes por 
meio de um bate-papo informal com dinâmicas e espaço 
para sugestões dos colaboradores", relata Leite. Há também 

um canal aberto com o presidente, "O Ale te escuta", que pode 
ser feito com contato presencial, por telefone ou Skype. 

Um ponto interessante é que, desde que foi criada, em janeiro do ano passa
do, a área de RH está diretamente ligada ao presidente. "Essa estrutura não só 
cria proximidade da alta direção com todas as pessoas, como também permite 
que o presidente atue como um guardião dos nossos valores e da nossa cultu
ra", afirma. Esse é, aliás, o maior desafio da área de RH da empresa: garantir o 
"jeito de ser" da empresa. "Queremos que nossos valores e nossa cultura não 
sejam deixados de lado, mas sim reforçados com o crescimento e estruturação 
da empresa", esclarece. 
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Ter um RH estratégico ligado à presidência não é exclusividade das empresas que 
estruturaram essa área tão recentemente. A AgênciaClick Isobar, que há dez anos 
criou o departamento de recursos humanos, mantém essa estrutura desde então. 
"Criamos essa área para atrair talentos de forma sistemática e controlada e reter 

essas pessoas com treinamento, qualificação e incentivo", 
explica Abel Reis, presidente da empresa. 

Para ele, a matéria-prima do trabalho da agência são 
os neurônios das pessoas que trabalham lá. Pensando 
assim, claro, fica fácil entender que o RH só pode ser es
tratégico porque é ele quem mantém essa matéria-prima 
fluindo ao reter talentos e atrair outros. 

E vocês podem adivinhar qual foi a razão que levou a 
agência a estruturar a área de gestão de pessoas há uma 
década? Exatamente a mesma que assombra as agências 
até hoje: "Tínhamos um problema crônico de encontrar 
talentos para a comunicação digital", diz Abel. 

Pode parecer engraçado, mas o assunto está longe de 
ser uma piada. De qualquer forma, embora não exista ain
da uma luz no fim do túnel da escassez de talentos, Abel 
ressalta que esse é, afinal, um "problema bom". "Continu

amos com a mesma dificuldade, mas isso mostra que nosso 
mercado está crescendo." 

Segundo Abel, o que mudou foi que, dez anos atrás, era preciso ser muito 
mais evangelista. "As pessoas compreendiam menos o que era fazer comunica
ção digital. Hoje, não deve existir um brasileiro que não saiba o que é internet, 
então é muito mais fácil falar o que a agência faz", diz. Uma boa notícia, enfim. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 37, p. 62-66, mar. 2012.




