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Gostaria de discutir com este texto um assunto que considero de extrema importância para 
nossa indústria: a formação de novos profissionais, que irão compor os futuros quadros das 
agências de publicidade, produtoras, dos veículos e anunciantes. Torna-se cada vez mais 
frequente a contratação de profissionais jovens com pouca experiência, porém cheios de 
vontade e energia, para cargos de média a alta responsabilidade, com salários pouco 
condizentes com seus conhecimentos. 
 
Não vejo problema na rápida ascensão de profissionais talentosos, que, em um curto espaço 
de tempo, demonstram uma clara habilidade na arte da comunicação e merecem todo o nosso 
respeito. Contudo, isso não acontece sempre. O normal é a pessoa desenvolver-se 
gradativamente, pouco a pouco, como toda experiência sólida, composta de diversos tijolos 
que fundam seu alicerce. 
 
Quando um profissional como esse, recém chegado ao mercado cheio de leões, raposas, tigres 
e algum outro dinossauro também, assume uma posição de relevância, muitas vezes não dá 
conta. É normal, não foi preparado pra isso. Então, acaba queimado. Prejudica sua carreira. 
Prejudica quem o contratou, o cliente que o suportou e o mercado que perdeu em qualidade. 
 
Com um mercado em pleno aquecimento  hoje, a audiência é de mais de 66 milhões de 
pessoas e uma participação de 4,2% no faturamento publicitário , todos celebrando o fim da 
crise e as melhores perspectivas para 2010, a demanda por profissionais com algum 
conhecimento aumentará significativamente. E todos nós sofreremos ataques diretos aos 
nossos departamentos, que estão em pleno funcionamento depois de um ano difícil, mas no 
qual conseguimos crescer juntos, criando verdadeiras equipes de trabalho. 
 
A única solução é o treinamento profundo e amplo de toda a classe entrante no mercado 
profissional da comunicação e do marketing. A boa faculdade não basta (e algumas nem são 
tão boas assim). É preciso passar aos novatos toda a experiência que tivermos. É preciso 
formá-los como pessoas e profissionais. Não devemos ser econômicos na transmissão de 
nossos conhecimentos. Porque de um jeito ou outro eles terão acesso a toda classe de 
informação na internet. Algumas de valor, outras nem tanto. E com muito pouco filtro. Ainda 
que sempre exista o filtro das redes sociais. Mas esse é um outro papo que fica pra depois.  
 
O importante aqui é que todos nós ganharemos se formarmos uma base de trabalhadores 
qualificados, que saibam reagir às diversas situações de mercado que muitos de nós já 
vivemos inúmeras vezes. Isso tem um valor inestimável. 
 
E se você ainda não estiver convencido, segue então meu último argumento, que talvez seja o 
único que valha de algo. Se não formarmos uma base capaz de tocar o negócio, quem vai 
trabalhar por nós quando quisermos curtir um pouco mais a vida? É preciso construir uma 
base de pirâmide sólida e sustentável. É bom para todos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 fev. 2010, p. 10.  


