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O publicitário Celso Loducca 
pode ser enquadrado na classe 
de pessoas que se convencio-
na chamar de “profi ssional de 
sucesso”. Já passou pelo depar-
tamento de criação de 
agências como Stan-
dard, Ogilvy & Mather, 
Talent, W/Brasil, Y&R 
e FCB e há 11 anos co-
manda a Loducca, 25a 
maior agência de publi-
cidade do País, segundo 
o ranking Agências & 
Anunciantes. Entre-
tanto, ele não seguiu o 
caminho escolhido pela 
maioria dos outros pro-
fissionais para chegar 
lá: não possui um curso 
superior completo e 
não fez pós-graduação 
no exterior. Seu arsenal 
de conhecimentos foi 
adquirido nas seis fa-
culdades que começou 
a cursar, mas não termi-
nou — física, química, 
biologia, engenharia, psicologia 
e comunicação —, e na vivência 
diária da profi ssão.

Apesar de o caso de Loducca 
não ser exceção nas agências, 
torna-se cada vez mais raro. Isso 
ocorre, segundo profi ssionais da 
área, por um processo gradual de 
amadurecimento que a profi ssão 
vem experimentando nos últi-
mos anos, o que exige pessoas 
com formação mais específi ca. 
Além disso, a qualidade dos cur-
sos de graduação também tem 
melhorado, o que vem formando 
os alunos de acordo com as reais 
necessidades do mercado.

De acordo com Adriana 
Cury, chairwoman da McCann-
Erickson no Brasil, que esco-
lheu a trilha tradicional e se 
formou em publicidade pela 
Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap), grande parte 
das faculdades proporciona uma 
boa visão da profi ssão: “Hoje há 
muitos profi ssionais renomados 
dando aulas, o que faz com que 
os alunos se formem tendo uma 
condição menos amadora”, 
afi rma Adriana. No caso da Mc-
Cann, os publicitários formados 
têm preferência: “É evidente 
que não desperdiçamos talen-
tos raros de outras áreas, mas 
procuramos valorizar aqueles 

que fi zeram a faculdade”.
Loducca discorda dessa pos-

tura: “O mais importante é ter 
uma visão geral de várias áreas, 
um amplo rol de conhecimen-

tos. A parte técnica, que não é 
tão difícil, pode-se aprender na 
prática”. Ele pondera, entretan-
to, que fazer um curso universi-
tário é de extrema importância, 
seja qual for.

O quadro de funcionários da 
DM9DDB ilustra um pouco a 
diversidade de formações pos-
síveis para um publicitário. Do 
total de profi ssionais com curso 
superior da agência, 30% cursa-
ram publicidade, 17% fi zeram 
administração, 9% formaram-se 
em outras graduações na área de 
comunicação, como jornalismo, 
7% cursaram design e 5% saíram 
de economia. O restante divide-
se em áreas como psicologia e 
sociologia. “O número de publici-
tários formados vem crescendo, 
mas não de maneira muito forte. 
A tendência é de que essa plu-
ralidade seja mantida”, afi rma 
Estácio de Sá, vice-presidente 
financeiro da DM9DDB, que 
responde pela área de recursos 
humanos da agência.

Apesar de o crescimento do 
número de profi ssionais forma-
dos se dar em todas as áreas, há 
algumas em que o incremento 
foi mais acentuado, como o 
atendimento. “Aqui na DM9 esse 
departamento é o que congrega 
a maior parte dos publicitários”, 

diz Sá. Segundo ele, isso ocorre 
porque quem trabalha nessa área 
tem de possuir uma visão geral 
de todas as disciplinas, o que é 
proporcionado pelo curso uni-

versitário. Mas, para aqueles que 
são formados em outras áreas  
e estão pensando em entrar 
para a publicidade, também há 
espaço. Nesse caso, a condição 
necessária é a mesma: talento. 

Entretanto, a experiência é im-
prescindível. Daí a importância 
de tomar a iniciativa para bater 
à porta das agências.

É necessário ainda formar 
um portfólio com os tra-
balhos realizados e ir à 
luta para mostrá-lo. Por 
isso, é bom estabelecer 
uma rede de contatos, 
freqüentando eventos do 
setor. Também é aconse-
lhável fazer cursos livres 
em áreas como a de de-
sign ou investir em uma 
pós-graduação. “Isso tor-
na a profi ssão um pouco 
mais justa, baseada no 
mérito, na qual o sucesso 
advém do esforço”, afi r-
ma Loducca.

Projeto de lei
As discussões em 

torno do tema no merca-
do refl etem um pouco a 
pluralidade de opi niões 
acerca do Projeto de Lei 

no 30/04, de autoria do senador 
Leonel Pavan (PSDB/SC), em 
tramitação no Congresso desde 
março de 2004. A proposta pre-
vê a exigência de diploma de 
publicitário para profissionais 

que trabalham em agências de 
propaganda e esbarra no fato 
de que sua aprovação implicaria 
a revogação da Lei no 4.680/65, 
que regulamenta o funcionamen-
to do mercado publicitário.

Segundo Arthur Werner 
Menko, advogado especializado 
em direito da propaganda e áreas 
relacionadas, há falhas na ques-
tão dessa regulamentação. Ele 
explica que a lei em vigor diz que 
“são publicitários aqueles que, 
em caráter regular e permanen-
te, exerçam funções de natureza 
técnica da especialidade, nas 
agências de propaganda, nos 
veículos de divulgação, ou em 
quaisquer empresas nas quais 
se produza propaganda”. Assim, 
qualquer pessoa que atue no 
estudo, concepção, execução 
e distribuição de propaganda 
aos veículos de divulgação, por 
ordem e conta de clientes-anun-
ciantes, é publicitário. E, por 
esse foco, tem-se que o exercício 
da profi ssão não é reservado aos 
graduados, como acontece em 
outras áreas, como contabilida-
de, medicina, engenharia, etc.

O diretor da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 
(ESPM), José Roberto Penteado, 
posiciona-se contrário ao proje-
to, por acreditar que a regula-
mentação da profi ssão limitará 
as atividades dos profi ssionais. 
Ele questiona, por exemplo, 
a chance de redução das pos-
sibilidades de atuação desses 
profi ssionais com a expansão 
da TV digital, que trará novas 
intersecções entre atividades 
técnicas, artísticas, jornalísti-
cas e publicitárias. Ao mesmo 
tempo, a Executiva Nacional 
dos Estudantes de Comunica-
ção Social e a Associação dos 
Profissionais de Propaganda 
(APP) mostraram-se favoráveis 
à exigência do diploma.

Polêmica em tramitação no 
Congresso e no mercado
Proposta sugerida em projeto de lei de obrigatoriedade do diploma para o exercício 
da publicidade gera controvérsias tanto em Brasília quanto entre os profi ssionais
Felipe Maia e Cláudia Bredarioli
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Penteado: limite às atividades dos profi ssionaisLoducca: amplo rol de conhecimentos

Quem está em busca de um 
novo emprego precisa ter cada 
vez mais cuidado com os con-
teúdos que publica na internet. 
Pesquisa recém-divulgada pela 
consultoria norte-americana 
CarrerBuilder mostra que 26% 
das empresas que buscam novos 
funcionários pesquisam os dados 
do candidato no Google e em 
sites de relacionamento, como 
Orkut ou MySpace.

A empresa ouviu 1,15 mil 
gerentes de recursos huma-
nos nos Estados Unidos para 
formular a pesquisa. Segundo 
os dados recolhidos, 26% dos 
entrevistados confi rmaram che-
car as informações digitando os 
nomes dos candidatos às vagas 
em buscadores como Yahoo e 

Empresas vasculham dados de
candidatos na internet antes de contratar

Google. Outros 12% afirmam 
que recorrem também a redes 
de relacionamento para verifi car 
dados pessoais do entrevistado.

Dentre os gerentes que admi-
tem a prática, 51% afi rmam já ter 
rejeitado candidatos em função 
do que eles publicaram na in-
ternet. O que mais desclassifi ca 
quem busca um novo emprego é 
o fato de posts na web desmenti-
rem informações que eles deram 
na entrevista para a vaga.

Dentre os motivos que mo-
tivaram a desistência, desta-
cam-se mentiras sobre quali-
fi cações (31%), baixo nível de 
comunicação (25%), relações 
com comportamento criminoso 
(24%) e relatos próprios do 
candidato ofendendo o empre-

go anterior ou revelando uso de 
drogas (19%).

Outros 19% são benefi ciados 
quando o empregador vê textos 
ou fotos que ligam o candidato à 
imagem de criativo e inteligente. 
Da mesma forma, o comparti-
lhamento de informações online 
pode ajudar o candidato a ser 
contratado por companhias que 
usam a internet para espionar o 
futuro funcionário. Do mesmo 
modo, diz a pesquisa, as informa-
ções encontradas na web podem 
ajudar o candidato a conquistar a 
vaga. Mais de 64% dos gerentes 
dizem que crescem as chances 
do candidato quando são encon-
tradas na web referências a prê-
mios ou dados que confi rmem o 
que ele disse na entrevista. (CB)
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