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ma prática bem comum até pouco 
tempo, no mercado publicitário, ofe-

recer salários de 30% a 50% mais altos 
para funcionários da concorrência, vem 
perdendo força. Essa mudança de com-
portamento mostra que a indústria da co-
municação está mais madura e tentando 
se profissionalizar. Hoje, é prioridade en-
tre as grandes agências melhorar cada vez 
mais o ambiente de trabalho. 

As empresas começaram a entender o 
quanto é importante gerir as carreiras dos 
funcionários, mobilizar indivíduos e reter 
talentos. "Na sociedade do conhecimento, 
em que a idéia é a principal matéria-prima, 
toma-se fundamental deixar de enxergar as 
pessoas como recurso e descobri-las como 
solução" avalia Gilberto Guimarães, coor-
denador dos cursos de Pós-MBA de Lide-
rança da HSM Educação. 

Conscientes dessa realidade, cerca de 20 
agências, as maiores do eixo Rio-São Paulo, 
se reuniram e formaram o Gepac - Gesto-
res de Pessoas em Agências de Publicidade. 
São profissionais da área de recursos huma-
nos que se encontram quase todos os me-
ses e trocam conhecimentos sobre suas di-
ferentes experiências de gestão, receitas so-
bre como valorizar, reter e estimular os fun-
cionários. (leia matéria na pág. 92) Juntos, 
eles elaboraram um documento que, além 
de estimular a equiparação de salários no 
mercado, está instituindo políticas e parâ-
metros que começam a se tornar mais cor-
riqueiros no dia a dia de uma organização. 

Apesar da iniciativa, o tema cargos e 
salários ainda gera muita controvérsia e 
é tratado com a máxima cautela entre as 
empresas. Tanto que a divulgação, por 
parte do Sindicato dos Publicitários do 
Estado de São Paulo, de um levantamen-
to sobre valores de salários nas agências 
com mais de 30 funcionários, gerou rea-
ção negativa por parte dos empregado-
res. O Sindicato das Agências de Propa-
ganda do Estado de São Paulo (Sinapro/ 
SP) acusou a entidade representativa dos 

empregados de distorção nas informa-
ções, erro de interpretação e divulgação 
de dados sigilosos. 

Em plena fase de negociação salarial, 
a publicação de informações sobre o as-
sunto é considerada inadequada — tan-
to que o Gepac preferiu não divulgar ne-
nhum aspecto do estudo realizado para o 
grupo pela empresa de consultoria Towers 

Watson, que serve de base para a compa-
ração de funções equivalentes (e que re-
cebem as mais diversas nomenclaturas) e 
faixas salariais. Os dados divulgados pe-
lo Sindicato dos Publicitário de São Pau-
lo, apesar de criticados, demonstram que 
há grande discrepância entre salários pa-
gos pela mesma função entre as agências, 
com os menores na casa dos R$ 1,5 mil e 

os maiores chegando a R$ 85 mil, na mé-
dia (levando-se em conta apenas os pro-
fissionais contratados em regime de CLT). 

A notícia com o resultado da pesquisa 
sobre salários das agências publicada no 
site de Meio & Mensagem no dia 13 de 
março foi a mais acessada nos últimos 12 
meses. Tal interesse demonstra a impor-
tância deste assunto — para ter uma 

Quem trabalha com você? 
lém de os colaboradores conhecerem a or-
ganização, é fundamental que a empresa co-

nheça profundamente os colaboradores" adverte 
Marcos Vono, diretor de Recursos Humanos do 
Grupo Ibmec. Dessa forma, fica mais fácil criar um 
ambiente onde os gestores trabalhem para tornar 
a companhia um lugar mais inspirador e, ao mes-
mo tempo, desafiador. Para tanto, a maioria das 
agências conta com projetos que as auxiliam na 
tarefa de saber quem é exatamente o funcionário 
que tem. "Na DM9, há uma ferramenta batizada 
de 'Você tem sede de quê?! É um questionário res-
pondido de tempos em tempos pela equipe, no 
qual eles contam tudo sobre as próprias vidas. O 
que gostam, o que não gostam, o que é importan-
te, o que não tem relevância, entre outras coisas" 
explica Duda Lomanto, gerente de Recursos Hu-
manos da DM9DDB. 

Esse recurso, também utilizado por outras agên-
cias, serve de base para que o RH crie soluções 
personalizadas para oferecer aos funcionários. 
"Não conseguimos agradar a todos, mas conhe-
cer todo mundo, saber como tal pessoa se com-
porta e de que forma ela influencia o seu am-
biente profissional, é muito positivo" comenta 

Sonia Sanches, gerente de RH da NeogamaBBH. 
Aqui entra o conceito do sob médida, já que 

um benefício considerado excelente por um 
pode não ser nem um pouco atraente para ou-
tro. "É preciso fazer um trabalho minucioso, 
prêt-à-porter, avaliando a fundo o perfil de ca-
da pessoa" resume Mascos Quintela, presiden-
te da Y&R. 

Como exemplo, o executivo conta a história de 
um funcionário com deficiência visual que preci-
sava comprar um aparelho para lhe permitir ler, 
ao custo de mais de R$ 2,3 mil. Ele não conseguiu 
financiamento no banco, mas contou com o apoio 
da agência, que fez o investimento. "Quando o 
caso vai fazer diferença na vida do funcionário, 
a gente banca, sim" garante Quintela. 

Conhecer a opinião do profissional é interes-
sante não apenas enquanto ele está na empre-
sa, mas também quando sai. Por isso, as agên-
cias costumam realizar entrevistas com pessoas 
que estão se desligando para balizar novos pas-
sos. "Preciso saber os motivos que o levaram a 
sair, pois, com essa informação, posso promover 
mudanças para que esse fato não aconteça mais" 
explica o presidente da Y&R. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 36, n. 1505, p. 90-93, 16 abr. 2012.




