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A pretexto de regulamentar a atividade do profissional de Marketing, um projeto de lei (PL) do 
deputado federal Eduardo Gomes (PSDB-TO), apresentado em maio deste ano, está fadado a 
provocar intensa polêmica no meio corporativo.  
 
O PL está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público à espera de um parecer 
do relator, já que o primeiro prazo para proposição de emendas se encerrou neste mês e 
nenhuma mudança foi proposta – provavelmente por desatenção. Se aprovada, a lei vai 
impedir que qualquer outro profissional não formado em Administração com ênfase em 
marketing trabalhe como gerente ou diretor de marketing.  
 
Aos que não têm esta graduação específica de nada adiantará exibir um diploma de habilitação 
em cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. Isso também não será aceito 
– exceção feita a quem comprovar experiência de pelo menos cinco anos na atividade, e sem 
interrupção. O projeto prevê, ainda, a criação de Conselhos Regionais de Marketing que 
fiscalizariam a atuação dos profissionais para ver quem, de fato, está autorizado a exercer um 
cargo executivo na área. Na justificativa do projeto, o deputado Eduardo Gomes alega que a 
idéia “visa dar dignidade a uma categoria tão sofrida...” e defende “uma forma de resguardar o 
salário desses profissionais, que ainda não dispõem de regras”. 
 
Os próprios profissionais de Marketing, no entanto, olham sem entusiasmo para a iniciativa. “O 
projeto reforça um problema que temos no mercado: a falta de compreensão do conceito de 
marketing”, comenta Simone Rosa, diretora da Marketing Business Promoções. Para Simone, 
ainda há predomínio de uma corrente que vê o marketing apenas sob a ótica da comunicação 
– enquanto, segundo ela, há necessidade de incorporar conceitos de gestão à atividade. 
Genaro Galli, coordenador da área de Marketing da ESPM, de Porto Alegre, entende que a 
regulamentação do marketing é simplesmente inviável. “É difícil definir até onde vai o 
marketing. É uma área interdisciplinar. 
 
Quem regula isso é o mercado”, defende o professor. Para ele, o projeto é um retrocesso 
porque se contrapõe às tendências do marketing. “Cada vez mais as organizações precisam de 
visão de marketing e não de departamentos individuais de marketing”, fulmina. Ricardo 
Pimentel, consultor de marketing e professor da FAE Business, de Curitiba, também se opõe à 
idéia, especialmente por conduzir à obrigatoriedade do diploma. “Isso significa o 
empobrecimento da atuação de marketing, porque a atividade é essencialmente 
multidisciplinar”, opina. Pimentel cita o exemplo dos estudos de comportamento do 
consumidor. “Não se faz isso bem feito sem a ajuda de psicólogos, estatísticos, sociólogos, 
antropólogos, administradores, publicitários, que se juntam para se ter uma visão holística do 
consumidor”, acrescenta.  
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