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Entrevistas com dezenas de candidatos 
para preencher vagas, falta de prepa-

ro e salários acima da média do merca-
do — e, em alguns casos, aquém da en-
trega do profissional selecionado. Essas 
são situações corriqueiras no dia a dia 
de gestores de agências focadas em ma-

rketing esportivo e redes sociais, disci-
plinas que despontam na área de comu-
nicação e sofrem com a falta de mão de 
obra qualificada para responder à de-
manda em alta. “O digital vive uma bo-
lha de salários. O turnover e a inflação 
são muito altos”, diz Luciana Ceccato, di-

retora de digital e planejamento da con-
sultoria de RH especializada em comu-
nicação The Talent Business. “O salário 
serve como apelo para o profissional ir a 
uma empresa — mas não para permane-
cer nela, porque a construção de carreira 
para a geração Y é de fora para dentro.”

Há casos em que a situação é dramá-
tica. Em março, a agência digital Tribo 
Interactive contratou três profissionais 
para trabalhar com as contas de redes 
sociais que atende, como Nescau e água 
Petrópolis. Segundo Raul Orfão, sócio e 
CEO da agência, 50 candidatos foram ou-
vidos para preencher as vagas. “É muito 
desafiador: vivemos construindo o avião 
em pleno voo. Nunca temos o profissio-
nal totalmente formado porque o cená-
rio também ainda não está totalmen-
te formado”, frisa. A percepção é com-
partilhada por Luciana, que cita como 
exemplo a dificuldade de achar postu-
lantes preparados para o cargo de pla-
nejador para redes sociais: “é como ca-
çar uma mosca branca”.

Este tipo de situação é reflexo da for-
ma e da agilidade com que o mercado 
de redes sociais se formou. Assim que o 
diálogo social se popularizou e, conse-
quentemente, passou a ser visto como 
mais um ponto de contato com o con-
sumidor,  usuários fiéis de redes sociais 
passaram a ser vistos como o profissio-
nal perfeito para criar conteúdo para 
marcas. “No passado, concordei com is-
so. Procurávamos gente com experiên-
cia na ferramenta, algo difícil à época”, 
conta Wagner Fontoura, sócio e diretor 
executivo da Coworkers, especializada 
nesta disciplina. “O mercado começou 
muito amador. Contratávamos blogueiros 
para escrever blogs corporativos e pro-
duzir conteúdo para o Orkut porque era 
gente que fazia as coisas bombarem ape-
nas escrevendo”, lembra Gustavo Jreige, 
sócio da Pólvora. “Mas as coisas ficaram 
bem mais complexas quando o conteú-
do passou a ter o papel de ajudar a ven-
der o produto do cliente.”

O uso desses profissionais, espécie de 
outsiders da indústria da comunicação, 
abasteceu estações de trabalho nas prin-
cipais agências do País nos últimos anos 
— e ainda é uma das portas de entrada 
para gente interessada em atuar na área. 
Mas o desenvolvimento das demandas 
dos anunciantes fez subir o sarrafo que 
separa profissionais bem qualificados 
daqueles que apenas dominam a ferra-
menta. Hoje, dominar a rede social virou 

“Comecei a trabalhar com redes 
sociais na lógica da época. Tinha 
um blog e isso já era suficiente para 
entrar no mercado. É muito louco: é 
como se pudesse ser dentista por ter 
dentes”, reconhece Gabriela Bianco, 
planejadora de redes sociais da NBS. 
Formada em hotelaria, trabalhou por 
sete anos em algumas das bandeiras 
do Grupo Pão de Açúcar. Em paralelo, 
mantinha o blog pessoal Casa da 
Gabi — sem saber que o hobby viraria 
oportunidade de trabalho quando foi 
demitida, em 2007. Na ocasião, aos 29 
anos, foi contratada como estagiária 
da Dudinka, extinta empresa da One 
Digital. A experiência como gestora no 
varejo lhe garantiu ascendência rápida 
na empresa. Em um ano e meio, já era 
coordenadora da agência. 

A história de Gabriela daí em diante 
é um retrato do jovem profissional 
de social media. O trabalho na One 

A blogueira que virou publicitária
Digital a fez ser convidada a ir para a 
Espalhe — onde permaneceu apenas seis 
meses, em virtude de outra proposta, 
agora para coordenar um grupo de mídia 
e relacionamento na Riot. Um ano e 
dois meses depois, foi a vez de trocar a 
agência pela Pólvora, também a convite 
do novo empregador. Lá permaneceu um 
ano e três meses até sair para se tornar 
planejamento da NBS.

Hoje, cinco anos depois de deixar o 
varejo, Gabriela planeja os trabalhos em 
redes sociais para clientes como Batavo 
e Andorinha, e terceiriza a execução 
para parceiros — este, mais um sinal 
de amadurecimento do mercado. “Em 
vez de ter uma equipe, a agência tem 
a mim, que passo o briefing e contrato 
fornecedores. O custo de manter uma 
equipe aqui seria alto e os clientes são 
muito diferentes, então procuramos 
o fornecedor que se ajusta melhor a 
cada cliente”, diz, ocupando um posto 

impensável de se alcançar “apenas” 
cinco anos atrás. “Procuro muita 
indicação, mas prefiro gente que venha 
de planejamento. Cada vez mais o 
‘analista de social media’ que faz de tudo 

é raro. Saímos da época do PJotinha 
de mil e quinhentos reais”, sentencia, 
rindo, fazendo alusão ao salário de um 
profissional de redes sociais quando 
começou na área. 

Carreiras

Faltam boas mãos  
para tanta obra
Como as agências especializadas em mídias sociais e marketing esportivo contornam  
a falta de profissionais bem preparados nas áreas mais aquecidas do mercado

Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br

Gabriela Bianco não tem saudades da época do “PJotinha de mil e quinhentos reais”
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Coordenador comercial da 
ESM, Fernando Loureiro, de 25 
anos, simboliza o perfil do jovem 
profissional da área de marketing 
esportivo. Apesar da pouca idade, 
teve a preocupação de se capacitar o 
quanto possível na disciplina — mas, 
por outro lado, não deixou de acumular 
experiência na área de negócios. 
Loureiro é formado em publicidade 
e propaganda na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), onde 
também fez uma especialização e 
uma pós-graduação em marketing 
esportivo. Do ponto de vista da 
carreira, trabalhou na área comercial 
de duas empresas — e considera 
esta experiência o grande atrativo de 
quem se interessa em contratá-lo. 
“O conhecimento no esporte conta 
menos quando me fazem proposta de 
emprego”, revela. 

O ambiente de trabalho, em 
sua opinião, foi importante para 

No esporte, experiência 
comercial importa mais

complementar o conhecimento 
específico sobre esporte com o 
qual tivera contato apenas na 
universidade. “O período inicial na 
ESM foi importante. Os gestores 
sempre estiveram próximos para 
adequar o conhecimento de marketing 
para o esporte”, diz. Há um ano e 
oito meses na empresa, avalia que a 
remuneração no mercado acaba não 
sendo inflacionada, como em agências 
de redes sociais, em virtude do enorme 
interesse de profissionais das mais 
diversas áreas em ser absorvidos pelo 
marketing esportivo. 

Especialistas da área concordam 
com Loureiro. “É tanta gente querendo 
entrar que conseguimos pagar abaixo 
da pretensão salarial”, reconhece 
Carolina Palombini, gerente de RH 
do Grupo CSM, que emprega 90 
profissionais da área no País — e que 
deve dobrar o quadro de funcionários 
até o final deste ano.

commodity e a busca por quem enten-
da da inteligência por trás do conteúdo 
para este meio é o que desafia gestores 
em qualquer agência. “Não só não nos 
preocupamos em trazer heavy users de 
redes sociais como, em dado momento, 
tentamos nos livrar deles”, revela Fon-
toura, da Coworkers. “Ao entrevistar um 
candidato, nos interessamos por quem 
mostre ter uma boa formação, que é bem 
informado e se atualiza constantemen-
te”, diz Antonio Mafra, sócio e diretor 
de operações da Cyrk, empresa espe-
cializada em redes sociais, criada a par-
tir da Gauge (agência focada em tecno-
logia e análise de performance digital). 
“Não queremos apenas quem pense em 
redes sociais, mas um profissional que 
saiba oferecer possibilidades para nos-
so cliente e, portanto, entenda daquele 
negócio”, complementa. O perfil é seme-
lhante ao buscado por outras agências. 
“Levamos em conta a visão que a pessoa 
tem dentro do contexto de negócios do 
nosso cliente”, detalha Orfão, da Tribo. 

Profissionais com visão mais estraté-
gica costumam acumular tempo de mer-
cado superior ao da existência das pró-
prias redes sociais. Como as habilidades 
requeridas são semelhantes às usadas em 
outras disciplinas de comunicação, pro-
fissionais de agências tradicionais pas-
sam a ser disputados para trabalhar no 
mercado digital. Esta é a percepção de 
Luciana Ceccato, da The Talent Business. 
“O benéfico e interessante é a troca que 
o profissional da agência de propaganda 
pode trazer ao trabalhar com redes so-
ciais”, diz. O “benefício” que a consulto-
ra cita é um eufemismo para os proble-
mas que decorrem da escassez de mão 
de obra: profissionais sem devida prepa-
ração com salários inflacionados e, em 
decorrência disso, a veiculação —a quem 
quiser ver — de trabalhos abaixo da qua-
lidade esperada. “Na maioria dos lugares 
as pessoas são contratadas por escrever 
posts e não porque sabem o que estão 
fazendo. Isso explica o conteúdo  que ve-
mos em páginas de grandes marcas. Me 
pergunto o que aquilo traz de relevante 
para elas”, questiona Orfão.

Como, então, estancar desserviços co-
mo este? A solução, talvez, seja uma es-
pécie de pacto patronal entre agências 
para não permitir que a especulação de-
corrente da escassez afete a qualidade do 
serviço prestado. “Apenas um trabalho 
estruturado e corporativista do mercado 
digital vai transformar este círculo vicio-
so em virtuoso. O tema já está na pau-
ta das associações — mas ainda não há 
nada posto em prática”, afirma Luciana. 

Ser “apaixonado” não basta
O vanguardismo das disciplinas de 

redes sociais e marketing esportivo, 
tão em voga no País atualmente, gera 
um movimento oposto — e, num am-
biente de escassez de boa mão de obra, 
bastante curioso: a quantidade de gen-
te que tenta embarcar na área, mesmo 
sem experiência  ou afinidade. “Olho meu 
perfil no Linkedin e, com alguma frequ-
ência, pessoas me adicionam se dizendo 
‘community managers’ de lugares que 
nunca ouvi falar”, relata Gustavo Jreige, 
da Pólvora. Situação semelhante se vê 
em agências de marketing esportivo. A 
diferença, no entanto, é a quantidade de 
pessoas que jamais trabalharam na área 
se candidatando a vagas sob o pretexto 
de serem “apaixonadas por esporte”. De 

tão comum, a definição já é considera-
da um clichê — e, em alguns casos, ser-
ve de fator eliminatório em processos 
seletivos. “Sentimos uma disparidade 
entre o que realmente fazemos do pon-
to de vista operacional e o que os inte-
ressados acham que fazemos. Geralmen-
te, não entendem que somos uma em-
presa de negócios cujo foco, por acaso, 
é o esporte”, afirma Carolina Palombini, 
gerente de recursos humanos do gru-
po CSM Brasil (subsidiária  da holding 
inglesa Chime Communications, que 
opera no País com cinco empresas fo-
cadas em marketing esportivo e entre-
tenimento). “Se um candidato diz que 
quer trabalhar conosco porque sempre 
gostou de esportes, já sabemos que não 
é quem procuramos.”

Situação semelhante enfrentam os só-
cios da especializada ESM, que se esfor-
ça para fugir do time dos “apaixonados 
por esporte” sem uma preparação à al-
tura do cargo que pleiteiam — a empatia 
com a área é bem-vinda, mas não mais 
que o estofo para lidar com o dia a dia 
de negócios (leia mais sobre o perfil dos 
profissionais da agência no box desta pá-
gina). “As pessoas têm uma visão muito 
idealizada do marketing esportivo. Isso 
aqui, no fim das contas, é negócio”, afir-
ma Eduardo Generoso, sócio e diretor 
de negócios esportivos da agência. Ele 
costuma receber dezenas de currículos 
de interessados por semana, o que não 
significa que a seleção dos melhores pro-
fissionais seja mais fácil. Advogados, bi-
ólogos e músicos figuram entre aqueles 
que pleiteiam vagas. Como decidir qual 
deles mais se ajusta ao mercado espor-
tivo? Na ESM, a estratégia é caçar quem 
entenda de negócios. “Brinco que nossos 
concorrentes são os bancos”, diz o sócio 
e diretor-geral Luiz Fernando Ferreira.

Aprendendo na prática
Na falta de mão de obra totalmente pre-

parada, a alternativa é apostar em gente 
com dedicação e potencial para se tor-
nar o especialista almejado. “Se não en-
contramos o perfil ideal para uma vaga, 
buscamos alguém que tenha competên-
cias semelhantes em outras áreas e o ca-
pacitamos para adquiri-las”, detalha Ca-
rolina Palombini, do Grupo CSM. “Como 
trabalhamos com marketing esportivo di-
rigido a eventos, trazemos gente do mer-
cado promocional e os treinamos”, diz 
Alessandro Sophia, diretor-geral da Fan 
Club, agência de ativação para o espor-
te da Holding Clube. “Promovemos uma 
espécie de imersão prática: eles passam 
um período ao lado dos profissionais da 
casa que se destacam por ser muito bons 
em relacionamento e articulação, e enten-
dem nosso negócio na prática.”

Outro caminho — tanto para o ma-
rketing esportivo quanto para mídias 
sociais — são cursos de curta duração 
que complementam e ajudam a preen-
cher as lacunas que a academia ainda 
não conseguiu absorver. “É preciso fa-
zer um filtro cuidadoso, como em tu-
do o que vira moda”, contrapõe Cadu 
Ferreira, CEO da CSM. Uma forma de 
complementar a formação é a promoção 
de workshops e cursos de treinamento 
internamente. Toda alternativa é váli-
da quando o mercado passa a entregar 
melhores soluções nas diferentes disci-
plinas de comunicação. Porque treino 
é treino, jogo é jogo — e é preciso fazer 
bonito para agradar à arquibancada.  

Para Fernando Loureiro, vale a experiência em negócios: conhecer esportes conta menos

Luciana Ceccato, da The Talent Business, 
aponta inflação salarial e alto turnover

Alessandro Sophia promove “imersão prática” 
na Fan Club entre novatos e experientes
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 18-19, 8 abr. 2013.




