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Uma das grandes dificuldades do mercado de serviços de marketing de hoje é a falta de 
profissionais especializados. Não os especializados em marketing, como disciplina global, mas 
nas suas cada vez mais diversificadas variações e derivações. Apesar da grande oferta de 
cursos de graduação, pós-graduação e especialização na área de comunicação e marketing, as 
áreas mais focadas são publicidade e propaganda, em detrimento das disciplinas com maior 
carência.  
 
Em pesquisa realizada por um profissional da área, apresentada em recente encontro da 
Ampro, identificou-se que há 443 cursos superiores de publicidade e propaganda, 341 de 
jornalismo, 131 de RP e, aparentemente, apenas um de marketing promocional. A busca por 
cursos de formação em comunicação continua alta, mas, talvez pela falta de orientação ou 
mesmo pelo formato das grades curriculares das escolas, os jovens têm a expectativa de 
trabalhar em criação (a maioria) ou em áreas típicas de agências tradicionais de propaganda. 
 
As múltiplas e crescentes variações do marketing acabam dependendo de um esforço de 
treinamento on-the-job, colocando sobre as costas de agências especializadas o ônus da 
formação de novos profissionais. E são muitas as derivações do marketing: Trade Marketing, 
Marketing Promocional, Marketing Esportivo, Marketing Cultural, Marketing de Incentivo, 
Marketing Social, Green Marketing, Marketing Direto, Web Marketing, Mobile Marketing, 
Marketing de Atitude, Content Marketing e vem mais por aí… 
 
Algumas dessas modalidades são impactadas por leis restritivas (como é o caso do marketing 
promocional, no tocante às promoções com prêmios) ou de incentivo (cultura, esporte); outras 
têm características muito próprias, que exigem conhecimento bastante especializado e até 
certificações. 
 
Só no universo de internet e tecnologia, por exemplo, a demanda passa por profissionais 
capazes de gerir campanhas de links patrocinados (faltam Google certifieds), por outros, 
capazes de conceber e administrar ações em redes sociais, e-mail marketing e até por aqueles 
especializados na confecção e administração de sites, hotsites, blogs e afins. 
 
O segmento web é um caso à parte. Praticamente não existe ação de comunicação que 
prescinda de uma ferramenta web, seja para controlar ou apoiar uma atividade ou como um 
fim em si. Isso acaba gerando a necessidade de agências prestadoras de serviços de 
marketing de se estruturarem nessa área, seja com a contratação de um profissional genérico, 
que transite bem nos meandros da internet, ou até departamentos inteiros, de soluções 
completas. 
 
E a formação de profissionais especializados não acompanha a demanda, cada vez maior. Na 
área de tecnologia, então, como acompanhar a avassaladora e feérica geração de novas 
ferramentas e possibilidades? P.URL (página web exclusiva de um usuário, criada a partir dos 
dados transacionais de um cliente), Realidade Aumentada (interação da webcam com um ícone 
exposto a ela, gerando imagens 3D), QR Codes (figuras indecifráveis que, quando captadas 
por câmera de celular, geram conteúdo relevante ao usuário), Geo tagging (possibilidade de 
gerar dados variáveis físicos ou virtuais conforme localização do usuário), Web-to-print 
(gráfica gera impressão customizada, a partir de seleção que o consumidor fizer na web tal 
impressão pode gerar folheto customizado, que pode ser enviado ao interessado. Tudo em um 
único processo), proliferação e popularização de imagens 3D, o uso crescente do celular... 
 
A cada dia, surgem novas e revolucionárias ferramentas de suporte à comunicação de 
marketing. Mas a carência no ensino é ainda mais básica. Tem muita escola por aí usando 
ainda a “bíblia” do Kotler (nas suas primeiras versões) para ensinar marketing. Estamos ainda 
nos 4 Ps, enquanto o mercado exige um abecedário inteiro. A maior parte dos currículos das 
escolas continua dando total ênfase à propaganda, ensinando alunos a criar campanhas 
convencionais de comunicação, ignorando toda essa avalanche de novas técnicas e 
ferramentas. 



 
Sabemos que as mudanças das grades curriculares de cursos de graduação são lentas e 
complexas, mas há um campo enorme na área de pós-graduação e especialização a ser 
explorado. O mercado está à espera. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 26.  


