
Impacto no marketing?
Até que ponto a regulamentação da profissão de publicitário poderá interferir na atuação na área de marketing?

Não é propriamente uma
unanimidade o projeto de lei
30/2004, do senador Leonel
Pavan (PSDB/SC), que esta-
belece a regulamentação da
profissão de publicitário. Os
favoráveis à aprovação do texto
alegam que a regulamentação
permitirá o aprimoramento
tanto da atuação como da
formação dos profissionais da
área. Por outro lado, os críti-
cos afirmam que a proposta
é perda de tempo e que as
agências e os departamentos
de marketing de anunciantes
não conseguiriam, como não

conseguem, absorver a enorme
quantidade de novos profissio-
nais que ingressam no mercado
de trabalho anualmente.

O fato é que o setor é com-
plexo e a maioria daqueles que
têm formação em publicidade
trabalha com eventos, promo-
ções, pesquisa ou marketing,
na grande maioria das vezes
no anunciante. Esse cenário
exige habilidades que vão além
daquelas passadas na faculda-
de de comunicação social. Por
isso a exigência do diploma
específico para atuar como
publicitário, que será obriga-

tório caso o projeto de lei seja
aprovado, gera polêmica.

A publicidade é uma das
mais poderosas ferramentas
do marketing, o que valoriza
a opinião de profissionais da
área. Para Mareei Sacco, diretor
regional de marketing da Cad-
bury Adams, o debate revela a
necessidade de regulamentar
a profissão de "marqueteiro", o
que evitaria a confusões entre
as duas áreas. "O publicitário,
esteja na agência ou no cliente,
tem uma carreira que é diferen-
te da carreira de 'marqueteiro'",
afirma. Para ele, também é

necessária a aprovação de um
curso superior específico para a
área. Atualmente, o que há são
cursos de comunicação social
com habilitação em marketing.

O debate pode ajudar a
desatar pontos polêmicos.
Esclarecer a função de cada
profissão terá um impacto
positivo sobre a opinião pú-
blica, que hoje em dia associa
0 termo marketing a produtos
e atitudes desonestas, prin-
cipalmente após o episódio
de corrupção no governo
federal envolvendo agências

publicidade. Outra suges-

tão do diretor da Cadbury é
que se crie um movimento
para divulgar a importância
do profissional de marketing
na economia do país. "As
pessoas não têm essa noção,
pensam que o 'marqueteiro'
está aí para enganar", re-
clama. Várias ferramentas e
técnicas de diversas áreas do
conhecimento, como adminis-
tração, economia, psicologia,
são usadas pelo profissional
de marketing com o objetivo
de acelerar o crescimento de
um negócio. Entre elas está a
publicidade, usada quando a

empresa quer se comunicar o
mercado consumidor.

RESTRIÇÃO DE MERCADO
Eliana Leonhardt, diretora

de marketing regional do Gru-
po Seb, proprietário da marca
brasileira Arno, é formada
em psicologia e começou sua
vida profissional como esta-
giária na área de pesquisa de
mercado. Ela não concorda
que a regulamentação dos
profissionais de publicidade
foque apenas aqueles que |
trabalham em agências. "Pri-
meiro, a gente vai restringir o Eliana:
mercado, porque não haverá
agências suficientes para
absorver todo mundo. Além
disso, acho que o publicitário
dentro de uma empresa é
fundamental, ele pode con-
tribuir bastante. O anunciante
precisa, cada vez mais, de um
publicitário em sua equipe",
defende. Para ela, por exem-



empresa quer se comunicar o
mercado consumidor.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

Eliana Leonhardt, diretora
de marketing regional do Gru-
po Seb, proprietário da marca
brasileira Arno, é formada
em psicologia e começou sua
vida profissional como esta-
giária na área de pesquisa de
mercado. Ela não concorda
que a regulamentação dos
profissionais de publicidade
foque apenas aqueles que
trabalham em agências. "Pri-
meiro, a gente vai restringir o
mercado, porque não haverá
agências suficientes para
absorver todo mundo. Além
disso, acho que o publicitário
dentro de uma empresa é
fundamental, ele pode con-
tribuir bastante. O anunciante
precisa, cada vez mais, de um
publicitário em sua equipe",
defende. Para ela, por exem-

pio, um profissional que tenha
conhecimento sobre a mídia
regionalizada pode ser muito
importante em departamen-
tos de marketing.

Apesar dessa ressalva, Elia-
na não se opõe a uma proposta
de regulamentação mais flexí-
vel. "Pode haver regulamen-
tação, sempre, mas não dessa
forma como está sendo colo-
cada, que é restritiva. O que se
faz com o resto do pessoal que
se forma em publicidade e não
vai para uma agência? Já não
há mercado de trabalho, vai
ser pior ainda", conclui.

Text Box
Anúncio



A propaganda é regulamen-
tada desde 1965. A Lei 4.680
definiu os parâmetros para a ati-
vidade publicitária, parâmetros
esses que, até os dias de hoje,
são seguidos pelo mercado.
Porém faltou aos legisladores
da época melhor explicitar os
critérios para o exercício pro-
fissional. Faltou regulamentar
os profissionais de propaganda.
O que se discute nesses últimos
tempos, materializado pelo Pro-
jeto de Lei do Senado 030/2004,
de autoria do senador Leonel
Pavan, é o complemento da
legislação existente.

A Associação dos Profissio-
nais de Propaganda (APP) é a fa-
vor do complemento a Lei 4.680,
porque acredita que as condições
para o exercício da profissão de
publicitário sofreram alterações.
Atualmente, o Brasil possui 396
cursos de propaganda em todo
o território nacional. Formam-se
anualmente cerca de sete mil no-
vos profissionais de propaganda
colocados em um mercado de
trabalho que é ainda altamente
concentrado,

O complemento à lei e à con-
seqüente regulamentação do
Profissional de Propaganda am-
plia a discussão sobre a coloca-
ção dessa mão-de-obra, define
a verdadeira responsabilidade
do mercado publicitário sobre

a qualidade desse novo pro-
fissional e avalia a pertinência
dos conteúdos programáticos
ministrados pela academia.

Essa é uma temática à qual
os Profissionais de Propaganda
não podem se eximir. Portanto,
não cabem as análises simplis-
tas que denunciam a "reserva
de mercado" inspirada pela lei
do senador Pavan, porque esta-
mos falando de um projeto que
estimula a inclusão social.

Fazemos parte de um negócio
que representa 1% do Produto
Interno Bruto brasileiro, emprega
mais de 300 mil profissionais e
abriga cerca de 60 mil estudantes
matriculados nos cursos de pro-
paganda, em sua maioria jovens
empolgados com a possibilidade
de exercer uma atividade profis-
sional de altíssima visibilidade,
capilaridade e importância na
sociedade brasileira.

Discutir a regulamentação é
a possibilidade que o mercado
publicitário tem de interferir
positivamente na formação do
futuro profissional, colaborar
com sua preparação e, dessa
forma, contribuir para o aprimo-
ramento do nosso negócio. Para
as escolas, a regulamentação
não será a garantia de público
e receita para os próximos
anos. Pelo contrário. A inicia-
tiva significa a necessidade de

aprimoramento constante nos
processos seletivos, cuidados
redobrados na qualificação do
corpo docente e definição de
critérios objetivos na avaliação
dos novos profissionais.

Somos parte de uma ativida-
de fragilizada. Os acontecimentos
recentes envolvendo a propagan-
da foram prova cabal da dificulda-
de de articulação de importantes
setores representativos do negó-
cio. A regulamentação é capaz
de criar o fórum adequado para
o debate de nossos processos
e a defesa de nossos interesses
e isso é atribuição exclusiva do
Profissional de Propaganda, sem
interferências externas.

Desde os anos 30, quando
a Associação Brasileira de Pro-
paganda (ABP) e a Associação
Paulista de Propaganda (APP)
foram fundadas, passando pelas
décadas de 1950, com a criação
do Código de Ética da Propa-
ganda, e 1980, com a instituição
do Conar e do CENP, e chegan-
do aos nossos dias com o Pro-
jeto do Senado 030/2004, que
complementa a Lei 4.680/65 e
regulamenta os Profissionais
de Propaganda, os publicitários
brasileiros souberam respon-
der com maturidade e enorme
senso de responsabilidade às
demandas da sociedade em re-
lação à atividade publicitária.

A lei em trâmite no Senado
pretende regulamentar uma
outra lei sobre propaganda - a
de número 4680 - promulgada
em 1965, no regime militar,
mas que teve a participação
de gente boa, como Caio Do-
mingues e Renato Castelo
Branco, e até surpreende
pela atualidade. A definição
de propaganda, por exemplo,
poderia ser usada atualmen-
te nas escolas; há, contudo,
ingredientes obsoletos, como
a preocupação de proteger a
atividade praticamente extinta
de "corretor de anúncios". Ela
também estabelecia que "pu-
blicitário" podia ser todo cida-
dão que tivesse o certificado
de "um curso de propaganda",
lembrando que a ESPM ainda
era Escola de Propaganda de
São Paulo e só seria autorizada
a funcionar como faculdade
dez anos mais tarde.

Minha posição é: será que
a regulamentação vale a pena?
Regulamentar a profissão talvez
tivesse sido uma boa idéia em
1965. Hoje em dia, definitiva-
mente, parece ser uma com-
pleta perda de tempo para o
senado e para o país. Em 1965,
as agências eram o grande
mercado de trabalho de uma
profissão considerada nova e
até divertida. Agora, todas as

agências do país não chegam a
absorver 20% dos alunos que
cursam a ESPM; certamente
menos, nas outras escolas.

Na sessão do Senado, de que
participei, apresentei a posição
da ESPM, que é baseada em três
pontos:

1. A publicidade é uma atividade
multidisciplinar. Sem falar do
que ocorre no lado do cliente,
a agência de propaganda é
um mosaico de experiências e
profissões que vão muito além
da formação dada aos alunos
do curso de comunicação so-
cial. Trabalham numa agência
pessoas com formação em ad-
ministração e visão comercial,
para administrar as contas dos
clientes; psicólogos e sociólogos
fazem pesquisas de criação e
de mercado; na criação, não
podemos dispensar jovens com
cursos de design, belas artes
ou comunicação visual; a pro-
dução gráfica e eletrônica exige
profissionais com formação em
fotografia, cinema e TV, etc. Não
vejo como obrigar todos esses
profissionais a ter um diploma
de comunicação social, com es-
pecialização em propaganda.

2. O projeto reserva para os
portadores de diploma o am-

biente específico da agência
de propaganda. Como dito,
 esse mercado de trabalho é
hoje em dia três vezes menor
do que há 20 anos. E continua
encolhendo, cedendo espaço
para áreas como as de pro-
moção, eventos, marketing
direto e Internet. De cada dez
formandos do nosso curso de
comunicação social (habilita-
ção propaganda) apenas dois
vão trabalhar em agências
de propaganda. Os demais
se dirigem para inúmeros e
variados destinos.

3. Finalmente, seria um con-
tra-senso prometer reserva
de mercado aos formandos do
curso de propaganda, quando
se sabe que a essência desse
curso é a competição no mer-
cado. Ensinamos aos alunos a
competir com competência.
Como, então, dizer-lhes que
terão um emprego garantido
por lei?

E, para terminar, uma opi-
nião bem pessoal: regulamen-
tação pelo governo é coisa
para atividades de risco social,
como medicina, odontologia,
talvez engenharia civil. Em
outras áreas, só serve para
criar reservas de mercado e
impedir o progresso.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Profissional de Marketing, p. 20-21, 8 maio. 2006.




