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RESUMO 

A propaganda está de mudança: uma reflexão sobre o habitus publicitário 

na geração z 

 

Autor: Raphael Costa dos Santos 

Orientador: Juliana Petermann 

Coorientadora: Ariadni Loose 

 
 

Revisitando o histórico evolutivo da publicidade percebemos que a nossa profissão foi 

construída a partir da realização de práticas e conceitos pré-determinados. Gerações de 

publicitárias e publicitários acabaram entrando no mercado de trabalho a partir de um modelo 

replicado, muito como nos aponta Wottrich (2017), vindo de m modelo americano e adaptado 

ao contexto brasileiro. Esse modelo de replicação acabou ganhando um espaço cada vez maior 

na profissão, (dividindo funções, legitimando entes e ações, por exemplo.), e passando de um 

conceito de práticas institucionalizadas, como para Berger e Luckmann (1985) com objetivo de 

facilitar e otimizar processo, a um status de habitus, máxima admitida por Bordieu (1983) como 

inerente e inseparável da própria profissão. Contudo aí temos uma reflexão problemática. 

Normalizam-se cargas horárias além das leis trabalhistas, remunerações abaixo do padrão de 

mercado, condutas de assédio e moralmente condenáveis, criam-se grupos restritos e uma visão 

da profissão condicionada aos capitais, tanto culturais, sociais e econômicos possuídos pelos 

entes de seu campo. E como visto em Petermann (2011), gera-se um ciclo de legitimações e 

ações práticas restritas aos mesmos entes, em sua maioria homens, héteros-cisgênero, vindos 

de uma boa faculdade que convivem com pessoas de índole semelhante. Então a partir de uma 

evolução de pensamento e reflexão sobre o meio e em um movimento de ebulição surgem 

movimentos de contestação a essas práticas.  Como apresentado por Schuch (2019) surgem 

novas formas de negócio, novas linhas de pensamento e gestão de empresas focadas nesses 

grupos contestadores, mas que ainda sem capacidades de enfrentamento e até sustento em 

alguns casos, acabam coexistindo a essa realidade hegemônica e polarizando o mercado em seu 

contexto geral. Então a partir dessa reflexão se torna interessante para nós analisarmos essa 

situação a partir das perspectivas de jovens profissionais, hoje da chamada geração Z, que em 

ao início de suas carreiras precisam conviver com essas multiplicidades, sem experiências 

prévias e acostumados a uma dinamicidade própria de sua geração, como trazido por Martin-

Barbero (2014). Orientados por Duarte (2009) e a partir da realização de uma pesquisa 

qualitativa, pretendemos responder a tal indagação e assim verificar como atualmente se dá esse 

relacionamento com o habitus nessa lógica de relações sociais, legitimações e construção de 

capitais. 

 

Palavras-chave: Habitus; institucionalização; transformação; publicidade e 

propaganda; geração Z. 

 

 



 

ABSTRACT 

A propaganda está de mudança: uma reflexão sobre o habitus publicitário 

na geração z 

 

Author: Raphael Costa dos Santos 

Advisor: Juliana Petermann 

Co-supervisor: Ariadni Loose 
 

Revisiting the evolutionary history of advertising, we realize that our profession was 

built from the realization of predetermined practices and concepts. Generations of advertisers 

and advertisers ended up entering the job market based on a replicated model, much as Wottrich 

(2017) points out, coming from an American model and adapted to the Brazilian context. This 

replication model ended up gaining more and more space in the profession, (dividing functions, 

legitimizing entities and actions, for example.), And moving from a concept of institutionalized 

practices, as for Berger and Luckmann (1985) in order to facilitate and optimize process, to a 

status of habitus, a maxim admitted by Bordieu (1983) as inherent and inseparable from the 

profession itself. However, there we have a problematic reflection. Hours are normalized in 

addition to labor laws, wages below the market standard, harassment and morally condemnable 

conduct, restricted groups are created and a view of the profession conditioned to the capitals, 

both cultural, social and economic possessed by the entities of their field . And as seen in 

Petermann (2011), there is a cycle of legitimation and practical actions restricted to the same 

entities, mostly men, hetero-cis-gender, coming from a good faculty who live with people of a 

similar nature. Then, from an evolution of thought and reflection on the environment and a 

movement of boiling, movements of contestation to these practices arise. As presented by 

Schuch (2019), new forms of business emerge, new lines of thought and management of 

companies focused on these challenging groups, but which still lack coping skills and even 

support in some cases, end up coexisting with this hegemonic reality and polarizing the market 

in its general context. So from this reflection it becomes interesting for us to analyze this 

situation from the perspectives of young professionals, today of the so-called generation Z, who 

at the beginning of their careers need to live with these multiplicities, without previous 

experiences and accustomed to a dynamism of their own. its generation, as brought by Martin-

Barbero (2014). Guided by Duarte (2009) and from the realization of a qualitative research, we 

intend to answer this question and thus verify how this relationship with habitus currently takes 

place in this logic of social relations, legitimations and capital construction. 

 

 

Keywords: Habitus; institutionalized; transformation; Publicity, Z generation. 
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 INTRODUÇÃO  

A publicidade é interpretada socialmente como uma profissão responsável por 

“comunicar” com criatividade, sendo também associada a certo glamour e premiações, por 

envolver grandes campanhas e grandes ideias. Quase que como em uma série de TV, os 

profissionais de propaganda podem ter uma espécie de jornada do herói contada com 

brilhantismo. Mentes criativas em um ambiente competitivo, que em um estalar de dedos ou no 

tilintar do gelo em seu copo de Uísque, têm uma ideia super revolucionária, capaz de salvar as 

vendas de uma grande corporação. Porém, se fosse apenas através dessa construção sobre a 

atuação profissional da publicidade, este trabalho de conclusão de curso terminaria aqui. 

Saindo desse roteiro baseado em estereótipos das séries de TV, ou da figura de um 

super-heroi, o trabalho publicitário, como o próprio nome diz, é um trabalho. Fora dos holofotes 

das grandes agências de publicidade, as práticas se diferenciam muito do que está construído 

nesse imaginário social de luxo e glamour. 

Para nos aprofundarmos nessa realidade, precisamos compreender a história da 

propaganda e das estruturas profissionais da publicidade. A atividade, que antes era vinculada 

aos classificados dos jornais e nem tida como profissão, encontrou aporte e base no modelo 

norte-americano de agência de propaganda. A importação desse modelo e a valoração do 

cenário criativo frente a um ambiente de crescimento industrial, concorrência de produtos e 

fomento/criação de desejos, incentivaram o surgimento de uma atividade bem mais complexa 

do fazer publicitário. Por sua vez, a profissão de modelo norte-americano, encontrava base na 

segmentação e divisão de funções. Ramos (1972) apud Wottrich (2017, p. 100) explica que um 

dos responsáveis pelo processo de profissionalização das agências e da publicidade foi a 

consolidação da dupla de criação, considerada a parte mais importante do trabalho publicitário.  

 Com implementação nos anos 1970, a dupla de criação era responsável por atribuir 

os trejeitos ao anúncio. Em um ambiente onde nasciam cada vez mais concorrentes aos 

produtos, naquela época, era necessário se destacar por meio de dois principais quesitos: o 

layout e o texto. Uma prática que deu certo, pois otimizou e destacou o trabalho publicitário e 

logo serviu de modelo para as demais agências existentes. Contudo, em uma profissão que fora 

replicada através de um modelo, como será que está a nossa relação com o trabalho e afirmação 

de práticas no momento atual, quase 50 anos depois? 

Para refletir sobre isso nos apropriamos do que diz Berger e Luckmann (1985) sobre 

o conceito de institucionalização - que nos auxilia a entender como certas práticas da 

propaganda ainda se mantêm com o tempo. Para os autores, qualquer ação frequentemente 
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repetida acaba moldando-se a um padrão e sendo sujeita a uma condição habitual (BERGER E 

LUCKMANN, 1985). É importante perceber que, como dizem Petermann e Schuch (2019), 

esse conceito não traz apenas percepções negativas, pois ele também favorece o ganho de tempo 

e energia, algo intrínseco ao comportamento humano e do próprio instinto de sobrevivência, 

garantindo com que o esforço e a energia despendida sejam utilizados de forma segura e 

eficiente, sem correr riscos ou práticas indutivas ao erro.  

Com este raciocínio de práticas, rotinas e institucionalizações, ampliamos nossa 

reflexão junto ao pensamento de Bourdieu (1983) sobre o habitus - para o autor as experiências 

passadas é que servirão como matriz para as novas percepções e definições. Por exemplo: há o 

entendimento de que se uma experiência publicitária obteve resultados positivos em seu 

processo de criação, analogicamente as outras feitas do mesmo modo também terão. Ou seja, 

acabamos repetindo determinadas ações como uma forma de segurança ou até preservação da 

prática. Se a institucionalização (BERGER E LUCKMANN, 1985) ocorre com a repetição que 

se molda em um padrão, a incorporação de determinada conduta como habitus (BOURDIEU, 

1983) se dá de maneira tão significativa que acaba tornando-se parte da própria personalidade 

de quem a incorpora. E é nessa questão que precisamos ter certo cuidado. 

 Na publicidade, como já falamos, por exemplo, a instituição de uma dupla de 

criação, serviu como maneira de otimizar a rotina e privilegiar o ganho de tempo nas agências, 

nos anos 1970. Contudo, essa prática se tornou tão corriqueira, que entrou em uma categoria de 

habitus, sendo assim, difícil separá-la da profissão. Mas como será que essas práticas que 

viraram habitus foram sendo revistas com o tempo? Será realmente que elas ainda têm sua 

eficácia, em tempos onde o avanço tecnológico trouxe diversas transformações que 

impulsionaram mudanças na propaganda? Para responder isso, vamos ao encontro da pesquisa 

de Schuch (2019), que procura acompanhar esses movimentos de mudança da propaganda. 

Para o autor, ao mesmo tempo em que ainda se mantêm as práticas advindas do 

habitus e de institucionalizações, também nascem, mesmo que em um movimento incipiente e 

por vias pequenas, as práticas de contestação. Elas têm o objetivo de questionar as legitimações 

advindas desse habitus, dando voz aqueles que muitas vezes foram minorizados por um 

ambiente, especialmente em publicidade; de homens, héteros, cisgêneros 1 , brancos, 

financeiramente estáveis e tidos como gênios da criatividade.  São novos ingressantes que por 

toda uma construção própria de capitais acabam aferindo a esse campo um estilo 

próprio.(SCHUCH, 2019). 

                                                 
1 Termo utilizado para se referir a aqueles que se identificam com seu gênero atribuídos no nascimento. 
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E por falarmos em campo, aqui para nós se tornam válidas duas ressalvas. 

Utilizaremos neste trabalho a aproximação ao conceito de campo trazido por Bourdieu (2012) 

para nos referirmos ao espaço simbólico de fronteiras na qual os agentes determinam suas 

atuações. Por isso, de forma bem generalista, iremos nos referir a campo como todo conjunto 

de práticas, sejam acadêmicas ou de mercado em que a publicidade está imersa. Nosso segundo 

ponto é que ao utilizarmos o termo modelos tradicionais estaremos nos referirmos aos espaços 

de trabalho em publicidade, organizados de maneira clássica, aos moldes das agências 

brasileiras nos anos 80 e 90, de modo departamentalizado, com as funções básicas divididas 

entre atendimento, planejamento e criação, por exemplo. (Schuch, 2019, p.7) 

Seguindo nosso raciocínio temos então uma coexistência de duas, aqui para nós, 

situações no campo da propaganda, que se mostram cada vez mais latentes na atualidade (como 

veremos em nosso quarto capítulo). Um ambiente tradicionalmente estabelecido que encontra 

resultados em práticas já estruturadas e a emergência de outro, dotado de um sentido de 

contestação a essas práticas e que surge como uma alternativa as insatisfações com o meio. E 

aí temos um grande ponto de tensão: entramos em um contexto de coexistência entre 

profissionais experientes - acostumados às práticas - e entre os ingressantes no campo, que o 

observam de uma maneira diferenciada, já que não possuem  a experiência de seus precursores, 

mas trazem ao campo da publicidade suas próprias percepções, contextos e vivências. Trazem 

ao campo da publicidade o que Bourdieu chama de capitais e sobre os quais trataremos a seguir. 

 

De maneira pragmática podemos dizer que os principais movimentos de transformação do 

campo se dão na oposição tanto entre o publicitário já estabelecido no campo versus o novo 

publicitário ingressante no campo (observada a partir da perspectiva do habitus), quanto na 

oposição entre as agências tradicionais versus os novos modelos de trabalho. (Schuch, 2019, 

p.128) 

 

Como em uma ponte, os novos profissionais adentrantes ao mundo da propaganda 

encontram no seu caminho dois lados. Um primeiro, marcado por práticas reificadas e que à 

primeira vista são seguras, mas, como dito por Aucar (2016), lhes oferecem uma liberdade 

condicionada. E outro caminho ainda novo e passível de uma longa distância a ser percorrida: 

o caminho das transformações no campo. Por isso dedicamos nosso olhar para os jovens 

profissionais. 

Segundo o censo do INEP-2017, a idade dos concluintes de uma graduação atualmente 

é de 23 anos e com isso o ingresso ao mercado de trabalho também regula com essa idade. E é 

nesse ponto que adentramos no recorte desta pesquisa: a geração Z. Nascidos entre 1995 e 2010, 

são eles os jovens que, atualmente, estão entrando ao mercado de trabalho e se deparando com 
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este ambiente transformativo, ainda mais sendo uma geração com características bem próprias 

de movimentos e aprendizagens, como veremos mais especificamente no nosso capítulo 3. 

Sobre a Geração Z, de acordo com Ceretta e Froemming (2011), ela é caracterizada 

por ter um ritmo frenético, onde a tecnologia, o consumo e a busca por mudanças e conexões 

são base para a construção de suas personalidades. Prenksy (2001) atribui o termo de nativos 

digitais, a esses jovens que já nasceram imersos em um ambiente de tecnologia facilitada e ao 

alcance da mão. Desse modo, seu jeito de aprender e executar atividades surge de maneira 

diferenciada, visto que possuem uma interação com os meios digitais diferente das demais 

gerações.  

E isso confere a eles, como dito por Ceretta e Froeming (2011), uma capacidade 

rítmica e de construção de ideias com base em pontos de contato vindos de diferentes polos e 

contextos de vivência. Martín-Barbero (2014), por exemplo, significa isso através  da metáfora 

de “saberes mosaico” para explicar a construção desse raciocínio dos mais jovens. Para o autor 

é só a partir da década de 1980, que o jovem encontrou seu papel como ator social e agente de 

mudança e, diante disso, soube que posição ocupar frente aos meios de comunicação. O 

conhecimento mosaico serve para exemplificar a forma com que esse jovem faz suas conexões. 

Se antigamente tínhamos somente a escola e os livros como método de aprendizagem, hoje 

encontramo-nos em um ambiente multipolarizado, onde temos possibilidade de aprender dentro 

e fora da sala de aula. O conhecimento agora pode ser plural, está nos livros, na sala de aula, 

em formato de vídeos ou filmes, músicas e em um perfil em uma rede social, além, é claro, da 

gama de relações possibilitada pela internet. 

Citando Martín-Barbero, as autoras Jacks e Schmidts (2017), questionam a crise nas 

instituições a partir dessas mudanças de comportamento: “O que entra em crise são as 

instituições e as “fontes de significado” com e sobre as que se constituiu a modernidade 

industrial: o trabalho, a política, a família, [...]. ” (Martín-Barbero, 2002 a, p. 169, apud Jacks 

e Schimidts, 2017). A sala de aula, por exemplo, tornou-se obsoleta, segundo as autoras, uma 

vez que atualmente o conhecimento pode ser obtido através de diferentes fontes, que não só o 

professor, muito disso vindo de uma questão de vivências e interações com o meio com as quais 

antigamente se tinha pouco acesso. É possível adquirir esse conhecimento lendo um livro, 

viajando, escutando uma música, assistindo um vídeo  e principalmente navegando na internet, 

práticas e contextos que muitas vezes superam o que pode ser adquirido em um ambiente de 

sala de aula. 
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Em publicidade e propaganda isso nos chama atenção. Por exemplo, para Lukács 

(1989) apud Schuch (2019, p. 68) esse processo de reificação de ações com o intuito de dar 

objetividade às práticas, acaba ocultando um fato que se torna inerente à sua própria essência: 

as relações humanas. Para o autor, “é como se uma rotina de trabalho ou prática publicitária 

fosse mais importante do que os sujeitos publicitários que a executam” (SCHUCH, 2019, p.68), 

ou seja, a própria rotina de trabalho em publicidade acaba sendo mais relevante ou até obtendo 

certo grau de importância maior do que os próprios atores, os profissionais de publicidade. Em 

síntese, vive-se a publicidade nesse contexto mais tradicional, como diria Aucar (2016), por 

meio de certa liberdade condicionada, uma vez que o modelo quase perfeito de atuação 

profissional tem sua eficiência garantida.  

Nessa eficiência programada a partir de um modelo de sucesso, a rotina das agências 

de publicidade consolidou-se através de trabalhos que, em algumas vezes, perpassavam práticas 

até abusivas, de assédio e infindáveis horas extras noite adentro, generalizados como algo 

comum da própria condição da profissão, ou seja, constituindo o próprio habitus profissional. 

Antigamente, por exemplo, pouco se falava em saúde mental nos ambientes de trabalho, 

qualidade de vida e até a própria separação entre vida social e vida no trabalho, coisas que hoje 

em dia são debatidas com cada vez mais frequência.  

Acrescido a isto também é interessante falarmos sobre essa construção profissional a 

partir da lógica dos capitais, como dito por Bourdieu (1986), na teoria sociológica são 

sinônimos de relações de poder. Em teoria, os capitais são ativos que promovem de maneira 

social, cultural, econômica ou simbólica, mobilidade em uma relação de sociedade. Essa 

reflexão se torna pertinente a nós ao princípio que cada ente ingressante no sistema publicitário 

tem suas particularidades e especificidades tanto de cunho cultural, quanto social, quanto 

econômico. Considerar o modo como esses jovens se relacionam, se posicionam e utilizam os 

capitais adquiridos durante a vida, pode nos oferecer uma interpretação significativa de como 

eles também se relacionam nos ambientes de trabalho e nos seus tensionamentos perante essas 

relações. Assim, também é possível refletir sobre quais são as consistências e inconsistências 

nesses movimentos de mudança, como se comporta o mercado no âmbito das suas relações de 

trabalho e nas relações que dizem respeito à esfera do consumo.  

 É pertinente para nós analisarmos como este cenário está sendo visto por essa nova 

geração de publicitários, que traz em si características próprias, novas condutas sobre os modos 

de fazer, agir e trabalhar. Afinal, não são só os padrões de comportamento e formas de trabalho 

que mudam: toda uma gama de relações sociais e até o próprio sustento desses jovens 

profissionais entra em jogo quando falamos nesse paradigma de novas práticas versus velhas 
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práticas. Então, a partir disso e com essas reflexões em mente, nos aproximamos do 

questionamento que guiará este estudo: Como os jovens publicitários, pertencentes a 

geração Z, se relacionam com o habitus presente no campo da publicidade? 

Assim, apoiados no conceito de habitus (BOURDIEU, 1983) e práticas 

institucionalizadas (BERGER E LUCKMANN, 1985), delineamos os problemas da prática 

publicitária a partir das concepções de Marx (1985) sobre ideologias no trabalho como: a carga 

horária, a remuneração e as relações sociais. A questão de carga horária nos serve a partir do 

momento em que estamos em um sistema em recorrente mudança2, aprofundado ainda mais 

pelo cenário de pandemia3 que estamos vivendo em 2020, que pode se agravar com modelos 

de trabalho remoto em home office e horários de trabalho mais flexíveis. A questão de horários 

destaca-se no campo da publicidade, pois está bastante atrelada aos capitais cultural e 

econômico, uma vez que a quantidade de horas trabalhadas está ligada a remuneração em seu 

capital econômico e também cultural, uma vez que intrinsecamente atribui-se de maneira 

popular a ideia do trabalhador de publicidade como um workahollic4.  

 Nosso segundo ponto, a remuneração, se torna questionável a partir do momento em 

que, como diz Hansen (2015) temos uma perspectiva de variação por questões não só de 

representação5, mas de gênero no ambiente publicitário, além de diferentes modalidades de 

trabalho, como CLT 6 , free lancers ou MEI’s por exemplo. No terceiro problema 

institucionalizado, observamos o contexto das relações sociais como um pilar principal, em que 

uma roteirização das práticas agrava a infelicidade nos ambientes de trabalho 7 , mediante 

questões de assédio e abusos8. Acrescido a isto e seguindo em linhas gerais, temos como 

exemplos empíricos as questões dos investimentos em formação, (visto que hoje ainda temos 

                                                 
2 https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/03/30/publicidade-pede-ao-governo-medidas-

urgentes-para-preservacao-do-setor.html. Acesso em 20/06/20 
3 Trabalho realizado entre meados de Março e Setembro de 2019, durante a pandemia da COVID 19. 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/06/28/brasil-lidera-e-covid-19-registra-novo-recorde-no-

mundo-em-24-horas.htm acesso em 28/06/20. 
4 Workahollic é um termo de língua inglesa que referência os trabalhadores que exercem funções de forma 

integral, sem descansos ou coisas do tipo. 
5 https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-combate-

as-desigualdades.html 
6 A sigla CLTé usada para designar a Consolidação das Leis Trabalhistas, principal referência de direitos dos 

trabalhadores brasileiros, garantindo direitos ao trabalhador urbano como 13° salário, salário mínimo e férias. 

Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/clt-consolidacao-leis-trabalhistas-celetista-

emprego-trabalho-direitos.htm. Acesso em 14/01/21. 

 
7 https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/12/18/nao-vejo-ninguem-feliz-em-

agencias.html 
8 https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/11/15/assedio-nas-agencias-90-das-mulheres-

ja-foram-vitimas.html 

https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/03/30/publicidade-pede-ao-governo-medidas-urgentes-para-preservacao-do-setor.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/03/30/publicidade-pede-ao-governo-medidas-urgentes-para-preservacao-do-setor.html
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/06/28/brasil-lidera-e-covid-19-registra-novo-recorde-no-mundo-em-24-horas.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/06/28/brasil-lidera-e-covid-19-registra-novo-recorde-no-mundo-em-24-horas.htm
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-combate-as-desigualdades.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-combate-as-desigualdades.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/clt-consolidacao-leis-trabalhistas-celetista-emprego-trabalho-direitos.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/04/clt-consolidacao-leis-trabalhistas-celetista-emprego-trabalho-direitos.htm
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/12/18/nao-vejo-ninguem-feliz-em-agencias.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/12/18/nao-vejo-ninguem-feliz-em-agencias.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/11/15/assedio-nas-agencias-90-das-mulheres-ja-foram-vitimas.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/11/15/assedio-nas-agencias-90-das-mulheres-ja-foram-vitimas.html
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uma política de oportunidades por formação e universidade, na profissão), visibilidade 

profissional (sob a forma com que este profissional pós formação é visto pelo mercado) e 

círculos sociais (na perspectiva de como esse jovem profissional é visto  pelo seu próprio núcleo 

de trabalho e em que condições se integra a profissão), baseados no raciocínio de Petermann 

(2011) e Schuch (2019). 

Todos esses apontamentos constituem problemas específicos do mercado de trabalho 

em publicidade e sobre os quais iremos nos debruçar, dando o devido destaque e 

correlacionando-os aos capitais e ao habitus. São eles: salários, carga horária, relações 

humanas, visibilidade profissional, círculo social e investimentos em educação) 

Indo um pouco mais além nesse cenário buscamos também refletir sobre outras 

generalizações na profissão, que perpassam recortes importantes no âmbito da formação dos 

capitais como: investimentos em formação profissional, visibilidade da profissão e círculos 

sociais. O recorte nestes problemas institucionalizados em específico, nos auxilia para uma 

análise um pouco mais aprofundada nas práticas e suas relações com os jovens profissionais 

ingressantes no campo, entre as práticas e habitus institucionalizados versus as novas práticas 

e novos modos de fazer publicidade. Assim, temos o anseio de entender como estes jovens 

publicitários percebem as questões relacionadas aos capitais cultural, simbólico e econômico, 

sendo esse nosso objetivo geral. E como objetivos específicos dessa pesquisa definimos: 

a) Discorrer sobre o habitus do publicitário; 

b) Compreender quem são os jovens da geração Z; 

c) Traçar um panorama entre habitus e os capitais e os problemas institucionalizados no 

trabalho em publicidade; 

d) Compreender a relação dos jovens e o trabalho publicitário a partir da análise do habitus 

e dos capitais. 

Como aparato metodológico para responder o problema central deste estudo, 

propomos a realização de quatro passos principais. O primeiro ocorreu através de uma pesquisa 

exploratória, para entendermos um pouco melhor sobre os desafios do campo e sobre o tema. 

Nosso segundo passo consistiu em um método de revisão bibliográfica, baseado no estudo 

histórico do campo, utilizando como referência as abordagens de Wottrich (2017), Schuch 

(2019), Petermann (2011) e Aucar (2016). Como terceiro passo realizamos em  nosso aporte 

metodológico, uma pesquisa quantitativa, através de um formulário de múltipla escolha 

realizado via online pelo google docs, com o objetivo de traçarmos um roteiro baseado em 

métricas mais específicas, que culminaram em nosso quarto e último passo,  uma pesquisa 

quantitativa através da realização de entrevistas individuais, como orientado por Duarte (2005). 
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A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada em ambiente online entre 12 de dezembro de 

2020 e 8 de janeiro de 2021, com jovens recém-formados ou universitários em vias de 

formação, pertencentes à geração Z. Além disso,em nossa revisão bibliográfica é permeada a 

partir da teoria em Pierre Bourdieu (1983) sobre o conceito do habitus e dos capitais; em Berger 

e Luckmann (1985) com os fundamentos sobre as práticas institucionalizadas e em Martín-

Barbero (2014) na abordagem de mediações sobre a juventude, além de outros autores 

contemporâneos que dialogam com esses e contemplam as necessidades da pesquisa.  

Por motivações pessoais, esta pesquisa anseia auxiliar na manutenção do debate dos 

pontos de vista sobre a relação do indivíduo como profissional de publicidade e propaganda e 

as institucionalizações do mercado de trabalho, corroborando para que o fazer publicitário seja 

conduzido da forma mais digna e saudável possível. Ver amigos e amigas, formandos e 

formandas do curso de publicidade, adentrando e enfrentando os desafios do mercado (muitas 

vezes tendo cerceadas suas habilidades inatas, e exercendo funções, muitas vezes incompatíveis 

com as trajetórias acadêmicas) acaba por me gerar reflexões e problematizacões a respeito da 

nossa profissão e da nossa escolha. 

Este trabalho será dividido em cinco capítulos principais, sendo o primeiro aquele que 

nos traz os aspectos do campo da publicidade. O conceito abordado por Bordieu (1983) e 

trazido por Petermann (2011) contextualiza a adoção de limites permeáveis, flexíveis e instáveis 

entre si, que se dão como espaço social de relações objetivas, tanto baseado em uma estrutura 

organizacional quanto em relações de poder, ações de agentes, lutas internas e volumes de 

capitais. Como diz Petermann (2011) nesse sentido a construção da publicidade como campo 

nos é pertinente a partir de que pensemos que ela está atribuida a um campo maior, o da mídia, 

mas se organiza de maneira quase autônoma, com discursos, práticas e agentes próprios, mesmo 

estando sujeita e suscetível a ação de outros campos, como o da economia, política e muito 

mais (Petermann, 2011, p.85). A atuação da publicidade acaba construindo diante de si um 

próprio limite, nisso mesmo que com certa dependência de outros campos acaba tecendo suas 

próprias regras a partir de um raciocínio que é, muitas vezes, derivado deste contexto de 

interações com outros campos e muitas vezes acaba o internalizando. Assim, acabam por surgir 

práticas e interações que são institucionalizadas dentro do próprio e assim replicadas. 

(Petermann, 2011, p.86). Logo, torna-se interessante estudar a publicidade a partir de uma 

perspectiva histórica e em seu ambiente de interações e transformações, aqui possibilitado para 

nós com o suporte de Berger e Luckmann (1985), Bourdieu (1983), Petermann (2011), Aucar 

(2016); Wottrich (2017), Schuch (2019).  

Nosso segundo capítulo aborda o raciocínio acerca do jovem publicitário, 
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aprofundando através de Martín-Barbero (2014), Ceretta e Froeming (2011) e Loose (2019). O 

terceiro capítulo debate os pontos de questionamento da profissão através de nossos pilares 

(salários, carga horária, relações humanas, visibilidade profissional, círculo social e 

investimentos em educação) junto às ideias de Petermann (2011), Schuch (2019) e algum 

exemplos empíricos obtidos pelo relato de profissionais. Nosso quarto capítulo abarca nossa 

proposição metodológica e o uso do instrumento de pesquisa a partir de Duarte (2005) em sua 

fundamentação sobre a aplicação de pesquisas qualitativas sob o formato de entrevistas em 

profundidade; e, por fim, o quinto capítulo traz a nossa análise de dados obtidos com a pesquisa.
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2   PERSPECTIVAS DO CAMPO PUBLICITÁRIO 

  

2.1 Histórico da propaganda 

 

O trabalho publicitário sempre esteve cercado de um ambiente glamouroso, com 

profissionais reconhecidos, bons salários, premiações, um mar de ideias e um oceano de 

possibilidades. As grandes ideias se configuraram durante muito tempo como um eixo 

primordial do trabalho em publicidade. Assim como os grandes prêmios e o ideal de uma 

representação profissional de homens poderosos que ditavam tendências, popularizou-se 

socialmente a figura de um profissional quase impecável, esforçado, vigoroso e que não media 

barreiras para fazer com que a satisfação de seu cliente estivesse estampada em um sorriso e 

um bolso cheio. A criatividade era moeda de troca e canonização do profissional de publicidade 

era recorrente. 

Aucar (2016) faz uma analogia que aqui nos serve para representar exatamente este 

estereótipo que se torna interessante nossa análise: o profissional no estilo MAD MAN (série 

de ficção norte americana) que se tornou um ícone no contexto de representação da figura social 

do publicitário. Semelhante ao que relatamos acima, nessa série, exibida pela emissora AMC 

entre 2007-2015, temos a rotina de uma agência de propaganda clássica dos anos 1960, em que 

o protagonista, Don Draper se vê frente aos desafios do fazer publicidade em um período de 

vasta expansão de comércio, produtos e serviços, cercado de fama poder e grandes ideias. 

 

Mad Men também resgata o imaginário de uma época e expõe com clareza o papel dos bens 

materiais como plataformas para o entendimento e interpretação de uma cultura e da 

construção de subjetividades em determinado tempo histórico. A série evidencia a 

representação cultural formada em torno da imagem do publicitário. Os altos cargos da 

agência são ocupados por executivos muito bem remunerados por sua atuação e adeptos de 

um estilo de vida que esbanja conforto e luxos materiais. A rotina da agência também reforça 

o aspecto não convencional deste ambiente profissional. Os funcionários não precisam 

cumprir a carga horária de oito horas por dia e também não se atêm a regras de etiqueta 

comportamental. Cenas com personagens com os pés em cima da mesa ou bebendo doses de 

whisky no horário de trabalho são frequentes. O diferencial do publicitário está relacionado 

à sua capacidade criativa e aptidão para conquistar novos clientes. Características altamente 

subjetivas compõem o leque de habilidades necessárias para se tornar um integrante de uma 

agência, como vivacidade, perspicácia, esperteza, facilidade de relacionamento. A 

arquitetura da empresa é recortada por salas fechadas e longos corredores onde estão as mesas 

das secretárias. Cada gestor tem sua própria sala, que varia de tamanho de acordo com o 

posto ocupado. Em geral, as decisões são tomadas a portas fechadas  (AUCAR,2016, p.223). 
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Assim percebemos que, se há tal representação também pode haver uma 

correspondência com o que acontece nas práticas. Ao estratificar o nosso raciocínio, como 

sugere Petermann (2011), entendemos que há sim uma parcela que corresponde a essa 

representação na publicidade, mas há também outra de níveis e camadas sociais distintas, como 

em qualquer profissão, ainda mais quando recortamos para a realidade nacional, em um país 

em desenvolvimento. Porém, a generalização dos profissionais de publicidade sob o estereótipo 

masculino, criativo e dotado de poder, tal como na série, apresenta problemas. Muito mais do 

que o apenas fazer publicidade criativamente, estar envolto em premiações e desafios cercado 

de homens de negócios, esse estereótipo pode representar a consolidação de um pensamento 

estrutural limitante aos profissionais. 

Diferentemente do que foi construído por esse imaginário coletivo e do audiovisual, o 

fazer publicitário foi se consolidando a partir de um lento e gradual processo. E aí está nosso 

ponto de partida para começarmos a entender os processos de institucionalização e da 

constituição do habitus na propaganda, e como é sua percepção pelos próprios publicitários e 

publicitárias, para nós, em específico, jovens recém ingressantes na profissão.  

Sampaio (1999) por exemplo, nos diz que a apropriação do termo “propaganda”, denota 

o percurso cristão de “propagar” a fé, em argumentos e ações de cunho comunicacional. Com 

os avanços tecnológicos e industriais, a propaganda tornou-se não só uma ferramenta de 

“convencimento” de ideais cristãos, mas fora utilizada para vendas de produtos ou serviços. 

Se retornarmos ainda mais na história podemos perceber que o desenvolvimento da 

propaganda andou lado a lado com a escrita. Wottrich (2017) diz, por exemplo, que o início da 

imprensa no século XIX, foi uma espécie de batismo, delimitando e configurando as relações 

do campo publicitário. Fazendo uma busca rápida na internet, alguns autores nos dizem que a 

publicidade passou por diversas eras, indo dos escritos da Roma antiga, até sua modernização 

com a invenção da prensa, invenção dos jornais, rádios, televisão e finalmente a internet. Porém, 

nosso intuito aqui não é fazer uma retomada complexa sobre a propaganda e sua evolução, mas 

encará-la a partir do marco, onde a profissão foi se delineando a partir de funções específicas. 

Para Wottrich (2017), por exemplo, essa ascensão dos meios de imprensa trouxe diversas 

projeções econômicas e sociais, criando estruturas cada vez mais complexas, com práticas e 

relações de trabalho cada vez mais delineadas e definidas na propaganda. Encarar essa 

delimitação de funções proporcionada pela criação da impressa, será um exercício interessante 

para podermos falar sobre nossos hábitos e práticas profissionais. 

Tendo em vista nossos recortes e motivações da pesquisa, precisamos trazer essa 
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contextualização para o cenário nacional. Segundo Wottrich (2017), aqui no Brasil, a 

propaganda foi adquirindo traços como um campo social específico a partir dos anos 1960, mas 

seu processo de instrumentalização começa já em meados da década de 1900. Em 1914 foi 

criada a Eclética, primeira agência de publicidade brasileira, principal referência no modo de 

atuação publicitária na época e um dos primeiros agentes a atribuir o caráter de “transmissor” 

aos meios de comunicação. Com a guerra na década de 1940 houve um desaquecimento do 

setor, fazendo com que as amplas e ociosas classes de produtores de propaganda criassem 

metodologias e técnicas para tornar a produção algo mais prático e de fácil reprodutibilidade. 

Com todo o contexto econômico prejudicado pela guerra, o setor acabou sofrendo a 

retirada de importantes anunciantes do mercado estrangeiro, gerando uma parcela significativa 

de mão de obra ociosa (Wottrich, 2017, p. 92). De acordo com a autora, após esse período, na 

década de 1950, os profissionais e as agências existentes na época foram responsáveis pelo 

desenvolvimento de um marco significativo na história da propaganda: o convênio para o 

estabelecimento de normas padrão, que mais tarde iria passar a ser legislada. O convênio tinha 

o objetivo de articular e defender os interesses dos profissionais no mercado e oferecer mais 

garantias ao setor. 

Em 1942, surgiram as primeiras medidas disciplinares éticas, com o Decreto-Lei n.° 

4.113, sobre a publicidade de serviços da área da saúde (como médicos, dentistas e 

enfermeiros). A incipiente Associação Brasileira de Propaganda já mostrava sua 

atuação em prol da regulamentação ética da atividade. Em 1949, agências de 

publicidade firmaram um convênio para estabelecimento das normas-padrão, que 

foram implementadas na legislação anos adiante (RAMOS, 1972). Nesse mesmo ano, 

foi fundada a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, com vistas a 

articular e a defender os interesses desses agentes no mercado (WOTTRICH, 2017, p. 

92).  

Nesse período também começou - se a intensificar o movimento de publicidade como 

área acadêmica, pois surgiram os primeiros cursos e faculdades. Isso serviu para impulsionar 

mais o desenvolvimento deste setor, estimulando a procura por esse serviço e consolidando 

ainda mais o sistema, já que os cursos se baseavam em reproduções daquilo que era feito na 

prática, sendo os primeiros professores também profissionais do mercado e, por conseguinte, 

que acabavam utilizando uma reprodutibilidade técnica para o ensino. Nessa época também, a 

conjuntura econômica favoreceu o surgimento dos primeiros passos da implementação de um 

sistema de TV no país, o que despertava o interesse dos anunciantes em vendas em uma nova 

mídia.  

No geral, Wottrich (2011) nos diz que o modelo da publicidade brasileira em seu início, 

foi importado do modelo já popularizado nos Estados Unidos. A partir dos anos 1960, o acirrado 
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processo de urbanização no mercado brasileiro, impulsionou o crescimento da economia e fez 

com que o trabalho publicitário fosse ganhando mais importância com demarcações mais 

definidas. Nos anúncios, o desenvolvimento da impressão possibilitou a inclusão de técnicas 

mais elaboradas, como a inserção de imagens, fugindo dos antigos padrões dos séculos 

passados, marcados essencialmente por textos e algumas ilustrações. 

A partir de 1964, com a proposição do governo militar sobre a mudança econômica de 

produção de bens de capital para bens de consumo duráveis, a publicidade passou a cumprir 

um papel mais relevante. Wottrich (2017) diz que isso estimulou para que se fosse necessária a 

produção de processos adequados, já que a periodicidade e a segmentação começavam a dar 

seus primeiros passos, o que de fato estimulou certa divisão em funções nas agências. Essa 

divisão não só foi um dos marcos fundamentais da propaganda, mas também desencadeou uma 

série de fatores que, com o passar dos anos, foram se institucionalizando em nosso meio. O uso 

da criatividade para a produção dos anúncios ganhou cada vez mais destaque, visto que essa 

aceleração econômica também impactou a produção de uma oferta superior à procura, logo era 

necessário atribuir significado e relevância aos consumidores na relação entre clientes e 

produtos (Wotrich, 2017, p. 100). 

Essa separação de funções também estimulou um ambiente de trabalho mais 

competitivo e até então eficiente, trazendo um refinamento e uma profissionalização maior às 

agências (impulsionadas pelos cursos profissionalizantes da época). A equipe de trabalho agora 

possuía configurações mais específicas, com grupos próprios para o desenvolvimento de cada 

atividade. Os anos 1970 trouxeram não só a divisão ainda mais específica de setores, mas a 

importação de outros pontos mais específicos do marketing e vendas, de origem norte-

americana.  

Atendimento ao cliente, planejamento e criação, por exemplo, foram as primeiras 

estruturas a contar com profissionais destinados para o exercício de cada atividade. E, com uma 

competitividade de marcas e produtos na época, foi motivada a necessidade de dar maior 

destaque aos trabalhos frente aos concorrentes. Agora, textos e layouts passaram a ocupar um 

lugar importante, fato este que representa um grande passo na significação do habitus 

publicitário: a instituição de uma dupla de criação. 

Constituída por um diretor de arte e um redator, a dupla de criação se popularizou em 

meados dos anos 1970 no Brasil. Rocha e Aucar (2016) dizem que a dupla se consolidou como 

uma forma de achar soluções para o anúncio. Ela tinha um papel importante na coordenação de 

todas as campanhas. Como chefe dessa dupla, está o diretor de criação, um artista, criador, de 

idealização dominante, que servia como um maestro em toda essa orquestra criativa.  
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A partir dos anos 1970, no Brasil, foi comum termos duplas de criação atuando neste setor, 

sendo um diretor de arte e um redator que trabalham em parceria para achar soluções para 

os anúncios. O diretor de criação coordena todas as campanhas e profissionais deste 

departamento. Um “artista criador” é a idealização dominantemente desejada no imaginário 

em torno das funções típicas deste departamento  (ROCHA E AUCAR, 2016, p.176). 

Muito se constrói em torno da dupla de criação: idealizações, glamour e até um ar 

místico, foram concepções popularmente conferidas a essas funções. Muitas duplas ficaram 

conhecidas como responsáveis pelo sucesso de agência, pois eram elas que conferiam a vitória 

ou o fracasso de uma campanha, a chegada ou a saída de anunciantes e tinham como motivação 

principal tornar a agência premiada. 

A criação é a vitrine da publicidade: um espaço em que só destacam-se os melhores 

profissionais do setor, excluindo as demais funções, que até participam de algumas 

premiações, mas não chegam ao status dos criativos (PETERMANN, 2011, p. 21). 

 Como dito por Petermann (2011), essa concepção popular da criação como vitrine sobre 

o que é publicidade só mitigou a transformação dos profissionais criativos em seres de prestígio: 

era a criação que conduzia e transformava qualquer agência. Isso contribuiu para que se 

desenvolvesse um padrão quase que canônico à atividade. Não nos é raro que, atualmente, 

muitos dos criativos daquela época são responsáveis pela autoria de vários livros e manuais 

sobre como fazer publicidade, fato que também corrobora a formação de construções sobre o 

que é ou não publicidade, sobre o que é certo a se fazer e sobre o que não se pode fazer. O livro 

“Propaganda é isso aí” (figura 1), publicado em 1999 de autoria do publicitário Zeca Martins, 

pode ser considerado um exemplo de cânone até hoje utilizado para o ensino de publicidade. 
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Figura 1 - Livro propaganda é isso aí, de Zeca Martins. 

 

Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1168963912-propaganda-e-isso-ai-um-guia-para-novos-martins-
zeca-_JM. Acesso em: 20 Ago. 2020 

Petermann (2011) diz que na criação o processo de transmissão de um hábito pode se 

dar como fruto da própria instituição, essa atribuição como um cânone pode ser um próprio 

exemplo disso. Se por certo lado, torna-se significativa a transmissão de conhecimento desses 

profissionais cânones, uma vez que se tem aporte na experiência vivida, por outro se torna 

questionável pelo ponto da sedimentação da visão desses profissionais e sua possível 

normatização, ou seja, a garantia de sucesso para eles pode não ocorrer para os outros da mesma 

forma. E aí temos uma reflexão também fundamental na construção de nosso raciocínio: Como 

essa normatização sobre a profissão é vista pelos próprios profissionais, atuantes no dia a dia? 

Para esta resposta é interessante olharmos um pouco mais sobre o desenvolvimento da 

propaganda como atividade profissional. 

Os anos 1980 na publicidade também trazem importantes contribuições. As práticas 

até então manuais agora contavam com a tecnologia. O contexto publicitário se encontrava em 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1168963912-propaganda-e-isso-ai-um-guia-para-novos-martins-zeca-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1168963912-propaganda-e-isso-ai-um-guia-para-novos-martins-zeca-_JM
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ascensão. Se por um lado a economia da época permeava indicadores bem abaixo da média, 

ocasionados pelo fim da ditadura, redução na produção e alta da inflação, a propaganda sofria 

muito pouco, sendo até considerada como uma solução para a crise (Wottrich, 2017, p. 108). A 

internet dava seus primeiros passos e a competitividade só aumentava. Era necessário mais do 

que se diferenciar dos concorrentes e ser criativo, precisava-se criar estilos de vida em torno 

dos produtos.  

Os anos 70 marcaram a internacionalização da publicidade brasileira, integrada aos padrões 

mundiais, baseada no modelo norte-americano. De fato, as agências brasileiras sofriam 

influência direta, não apenas por uma matriz profissional56, mas pela presença de agências 

estrangeiras no país. A aquisição de agências brasileiras por estrangeiras ou a participação 

do capital de uma em outra tornara-se uma prática comum (CONSTANTINO, 2004). 

(Wottrich,2017, p.104). 

 

Na vida profissional dos publicitários, os modos de fazer e receitas de sucesso, 

conhecidas como cases, se tornavam presentes ainda mais e faziam parte da construção do 

capital cultural da profissão. Muitos desses hábitos continuavam sendo importados de modelos 

de sucesso de fora do Brasil. Wottrich (2017) nos diz que a aquisição de agências brasileiras 

por estrangeiras acabava por se tornar algo comum naquela época. Tanto que nos anos 1990, 

cerca de oito das doze principais agências do país eram afiliadas a grupos multinacionais.  

Posteriormente, nos anos 90, oito das 12 principais agências do país eram afiliadas a grupos 

multinacionais. A consolidação e, ao mesmo tempo, a internacionalização do campo 

publicitário matizaram o habitus da profissão [...] (Wottrich,2017, p.104). 

Porém todo esse sucesso dos anos 1990 não foi o suficiente. Apesar de estar inserida 

em meios internacionais e glamourizada em seus contextos, a publicidade da época começava 

a encontrar resistência em um de seus principais vetores: o público. Wottrich (2011) nos diz 

que nessa época houve sinais de descontentamento sobre o que se produzia em publicidade. 

Propagandas de cigarros e bebidas, até então super rentáveis, já não eram bem vistas assim 

pelos consumidores, capitaneando iniciativas de mudança e especialmente, regulação. Isso fez 

com que o campo publicitário em si amadurecesse e se preparasse para uma nova época 

gloriosa, vinda com os anos 2000, na chamada nova década de ouro da propaganda, como nos 

diz Wottrich (2011). 

Assumindo um caráter mais integrado com seu público, a propaganda nos anos 2000, 

perpassava o entendimento sobre aquilo que realmente se estava fazendo. Com a internet e as 

tecnologias se consolidando, era necessário mais uma vez inovar, adaptar-se às novas mídias e 

encontrar novos nichos de mercado. Wottrich (2017) nos diz que, nessa época, os investimentos 

por parte dos anunciantes chegaram a aumentar em 500%. Também, segundo a autora, foi 

crescente a transformação nas práticas de recepção da publicidade e um aumento extremamente 
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expressivo na oferta de cursos de publicidade nas universidades, como veremos no próximo 

tópico deste trabalho. 

 Por hábito e facilidade no processo de trabalho, essa instrumentalização de práticas 

adquiriu caráter ainda mais popular e foi se projetando e desenvolvendo dentre as empresas da 

época. Wottrich (2017) também retoma que o fato de haver essa 

instrumentalização/normatização dos campos fez com que se criasse uma espécie de 

institucionalização de um habitus, conceito trazido por Bourdieu (2004) que nomeia uma 

espécie de conduta reificada e apropriada pelos entes como conjuntura geral da profissão, 

conforme veremos a seguir. 

2.2 Compreendendo o campo da publicidade e o habitus publicitário 

 

Como já dito no início de nosso trabalho, seguiremos por aqui o conceito de campo 

com base no raciocínio de Petermann (2011). A partir de Bourdieu (1983), a autora denota o 

sentido a palavra campo como o local em que são contextualizados os limites de um espaço 

social de maneira permeável, flexível e instavél. Essa estrutura pode ser baseada em relações 

de poder, ações de agentes, lutas internas, volumes de capitais e coexiste significativamente a 

outros tipos de estruturas também de modo semelhante, interseccionando, aglutinando ou 

excluindo partes. De maneira mais simples pensemos na mídia. Ela pode ser definida como um 

campo, pois possui toda uma estrutura interna que significa as condutas, ações, lutas de seus 

agentes, volumes de capitais, ações de seus agentes etc. 

 Dentro desta estrutura podemos ter várias práticas, tipificações e ações que também 

se organizam de maneira própria. Para a autora (2011), por exemplo, a publicidade pode ser 

tida como um campo próprio dentro do campo da mídia. A publicidade se organiza de maneira 

quase autônoma, com discursos, práticas e agentes próprios, mesmo estando sujeita a ações de 

outros campos, como por exemplo, da economia, da política... (PETERMANN, 2011, p.85). 

Por isso o campo possui essas características de flexibilidades, permeabilidade e instabilidades. 

E nesse estabelecimento de limites, como dito pela autora (2011, p. 86), a consideração dos 

capitais, como veremos mais detalhadamente no próximo tópico, se torna extremamente 

relevante. “A consideração de capitais é fundamental para a definição de um campo, já que é o 

volume dos diferentes capitais que determina as lutas internas no campo, configurando sua 

própria estrutura.(PETERMANN, 2011, p.86) ” E nessa estruturação a partir dos capitais que 

são determinadas as condutas dos agentes, as tipificações e legitimações de ações, como uma 

forma de garantir o mantenimento desses capitais.  E aí encontramos nosso ponto de apoio. São 
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nessas maneiras de mantenimento que podemos encontrar problemáticas, uma vez que práticas 

tanto boas quanto ruins são repassadas aos agentes, visando garantir essa estrutura.E nisso, 

conforme Certeau (2008), citado por Petermann (2011), percebemos os processos que estão 

inscritos nas práticas e condicionam a conduta de seus agentes e seus modos de atuação, como 

por exemplo o mantenimento de um habitus na profissão.   

Antes de entendermos as conjunturas da instauração desse habitus na publicidade, é 

interessante para nós retomarmos um pouco aos conceitos sobre o que é o trabalho. Loose 

(2019) nos diz que os sistemas de trabalho são organizados pela imposição de poder, onde uma 

classe trabalhadora exerce determinado tipo de atividade afim, de receber algum tipo de retorno. 

Porém, esse processo de troca (dar-receber), levou a organização de um mercado fragmentado 

e consequentemente segmentado. Isso fez com que se intensificassem distinções, tanto sociais 

quanto de classe e muitas vezes se criasse um quadro de vulnerabilidade pela própria diferença 

entre dominantes e dominados, criando limites para o campo e assegurando a distinção pela 

base de capitais. Com a expansão da tecnologia e aceleração do próprio capital, segundo a 

autora (2019), ainda mais especificações e condutas sobre essas segmentações passaram a ser 

exigidas. As competências e aptidões específicas serviram para fortalecer um processo de 

verticalização das relações de trabalho e criaram ainda mais barreiras, principalmente entre as 

classes mais pobres.  

Ou seja, a instauração de rotinas e apropriação de práticas surge como uma forma de 

manutenção do campo e do próprio sistema capitalista, e é inerente à concepção do trabalho. 

Contudo, aproximando esta questão ao nosso campo  publicitário, se torna interessante analisar 

essas segmentações e apropriações de práticas, uma vez que mudaram as ferramentas de 

trabalho com os avanços da tecnologia, instauração do uso de computadores ou redes sociais, 

por exemplo, mas se mantiveram as formas de trabalhar e ensinar publicidade como 

antigamente. Criando-se, com essas formas de se fazer, uma ideia geral e de prescrição sobre o 

que é ser ou não publicitário ou o que se deve fazer ou não na profissão. 

 Bourdieu (2004), associa essa apropriação de práticas às rotinas nomeando-a como 

habitus. Esse conceito se constitui com base na ação executada quase que inconscientemente 

de determinadas condutas e por isso estabelecida como forma quase que de identificar os seres 

atuantes em determinadas práticas. 

O habitus, necessidade tornada virtude, produz estratégias que, embora não sejam produto 

de uma aspiração consciente de fins explicitamente colocados a partir de um conhecimento 

adequado das condições objetivas, nem de uma determinação mecânica de causas, mostram-

se objetivamente ajustadas à situação (BOURDIEU, 2004, p.23). 
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E são essas necessidades tornadas virtudes, socialmente incorporadas, que devemos 

observar. São condutas quase que doutrináveis e que estabelecem um padrão de ação 

determinado e como dito por Aucar (2016), limitando a diversidade, condicionando por si só 

uma profissão que se nomeia como de caráter criativo e inovador. 

2.3 Os capitais 

 

E, por falarmos em criatividade e inovação, aqui para nós se torna de essencial 

compreensão contextualizar as práticas a partir da prerrogativa, já delineada por Bourdieu 

(1989) sobre os capitais. Os capitais são necessários para entender um pouco melhor sobre o 

habitus e a forma com que ele atua sobre os atores sociais. A forma de atuação desse habitus 

dependerá muito de contextos sociais estabelecidos pelo indivíduo anteriormente. Ou seja, o 

meio pelo qual o habitus se fortalece, tem em si a consideração e a influência de todo um 

contexto dos atores os quais o operam.  

Esses contextos podem vir da apreensão de percepções culturais, sociais ou econômicas, 

por exemplo. São esses contextos que Bourdieu (1989) nomeia de capitais. Assim, podemos 

dizer que os capitais se tornam necessários à medida que temos à disposição de agentes em 

determinados espaços sociais, como, por exemplo, jovens publicitários ao adentrarem no 

mercado de propaganda. A interpretação sobre a “conduta” desses atores sociais é que poderá 

nos abrir precedente para o questionamento de suas ações frente ao contexto dos habitus.  

Ou seja, é como se além da formação em publicidade desses jovens pudéssemos 

entender um pouco sobre o background9 responsável pela formação de suas personalidades, ou 

melhor, os capitais que os constituem. A definição do termo capital vem composta dentre quatro 

principais óticas que vamos explicar a seguir. 

  A primeira é o capital econômico. Como o próprio diz, esse conceito de capital vem 

amparado pelo trato capitalista e de circulação de bens e riquezas. Com ele, outros capitais se 

tornam mais acessíveis. O segundo  é o capital cultural, que diz respeito as formas culturais 

que foram acessadas ou consumidas. Bourdieu (1986) cita por exemplo, as pinturas, livros e 

discos que foram absorvidos como forma de cultura durante a vida. O terceiro tipo é o capital 

social, em que temos a chamada rede de contatos. Logo, quanto mais contatos tiver, maior será 

                                                 
9 Conjunto das condições, circunstâncias ou antecedentes de uma situação, acontecimento ou fenômeno. (fonte: 

dicionário Oxford) 
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a influência de uma pessoa. O quarto é o capital simbólico, uma espécie de acumulação dos 

outros capitais. Com isso, temos uma maior influência e espaço de prestígio de uma pessoa que 

possui um bom capital econômico, pode consumir com frequência atividades culturais e tem 

uma rede grande de contatos. Aqui podemos fazer uma analogia ao estereótipo da série MAD 

MAN, como já citamos anteriormente, com a visão popular do publicitário dos anos 1960 

carregado de fama e glamour, com muitos contatos e regularmente visto em eventos da área. 

Assim, não podemos analisar a construção do habitus sobre uma perspectiva isolada, é 

necessário entender toda a relativização de contextos, que muitas vezes nos é proporcionada 

pelos capitais, e assim entender um pouco melhor o seu processo de construção. 

  Petermann (2011), diz que o habitus na criação publicitária, como já falamos, é 

constituído por uma estratégia quase que de doutrinamento didático, não de maneira 

intencional, mas como uma forma de os mais experientes na área enaltecerem suas vivências, 

oferecendo aos mais novos uma espécie de estratégia para encurtar o caminho, como se pudesse 

servir de experiência para eles também.  

E aí podemos considerar que há o perigo de práticas socialmente aceitas, mas danosas, 

serem repassadas como algo natural da profissão. Para a autora (2011), isso fica claro com a 

estratégia da constante necessidade de premiações e organização de anuários na publicidade, 

por exemplo. Isso é uma tentativa do próprio campo publicitário de demarcar os modos e 

condutas a serem visados. É como se a premiação acabasse justificando contextos positivos e 

negativos do ser publicitário, como horas extras infindáveis ou o ato de virar a madrugada 

trabalhando na agência, por exemplo, criando uma idealização baseada quase que em uma 

jornada do herói. Isso sendo uma forma de dizer que, como já ocorreu em outras épocas, com 

outras pessoas e obteve sucesso, é socialmente aceito. 

Citando passagens da obra de Knoploch (1998), Petermann (2011) debate sobre a 

delimitação desse estigma dos atos do publicitário perante os próprios publicitários. Como dito 

acima, os mais velhos no meio buscam maneiras de transmitir sua experiência aos mais jovens. 

Nisso criam-se tensões, pois temos contextos e associação de ideias quase que totalmente 

diferentes, afinal são gerações, construção de capitais e experiências de vida diversos. Mudam 

as realidades, mas quase não muda a forma com que as práticas são executadas, isso pode ser 

benéfico como quesito básico, mas também pode ser prejudicial, pois não se oferece aos mais 

jovens uma construção própria de suas experiências, adentrando ,como dito por Aucar (2016), 

em uma liberdade condicionada.  

Para entendermos um pouco melhor isso, podemos usar o raciocínio de Wottrich (2017), 

que nos traz o exemplo da construção da metodologia de criação nos anos 1980, partindo da 
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perspectiva de Müller. 

Na década de 80, Müller apontava que os criativos muitas vezes privilegiavam a 

intuição em detrimento de pesquisas de mercado. Essa intuição manifestava-se na 

forma como os profissionais conectavam os produtos às experiências sociais 

compartilhadas, o que acontecia porque eram capazes de mobilizar o habitus como 

um princípio que articula todas as práticas em si (WOTTRICH, 2017, p. 102). 

Ressaltamos nisso o contexto de quase 40 anos atrás, em que se valia a intuição como 

uma das principais ferramentas de trabalho. Essa intuição tem recorte em práticas ainda mais 

antigas, uma vez que não se tinham recursos para a realização de pesquisas. Porém, como uma 

prática compartilhada e que funcionou durante um período longo de tempo, acabou por ser 

incorporada na profissão. Diversos autores do meio, como Claude Hopkins (1966) divergem 

sobre a perspectiva com que tal prática é repassada, podendo ser vista tanto sob uma ótica 

positiva quanto negativa, uma vez que boas e más práticas podem ser repassadas nos modos de 

atuação da publicidade. Porém, se pararmos para refletir, até hoje em dia, com tecnologias que 

possibilitam o acompanhamento de pesquisas e métricas quase que em tempo real, ainda se 

mantém na profissão a ideia da sacada criativa 10 , que é um exemplo de reificação e 

estereotipificação  do profissional de publicidade. A intuição sim, sempre é bem-vinda ao nosso 

campo sendo aplicada nas formas de trabalho, pois remontamos a um contexto artístico dos 

profissionais, porém não é sempre, também não é somente, que o ato de intuir algo apresentará 

os resultados desejados pelo cliente. Ou seja, a intuição existe e se torna válida, porém ela não 

é o único elemento causal do trabalho publicitário, em nossa visão. Ela surge como algo 

subjetivo ao ser humano, não podendo ser definida por razão ou competência, especificamente. 

Outro exemplo, é a inserção de mulheres na área de atendimento, fato ocorrido pela 

tipificação de uma conduta social mais afetuosa/maternal/compreensiva de sua parte, e homens 

na área de criação, por sua liberdade e até certa respeitabilidade perante o social. É quase que 

como assumirmos socialmente na profissão o fato de que mulheres estão destinadas a um cargo 

e homens a outro. Aucar (2016) nos exemplifica porque essas ações tendem a repetir um padrão. 

A tendência dos grupos em preservar os seus costumes e rotinas faz com que os atores sociais 

projetem seu futuro, moldando-o à imagem do passado. Os “conhecimentos adquiridos”, as 

“disposições incorporadas”, as convenções planejadas fazem do habitus um operador de 

categorias de percepção e princípios de classificação no plano prático. O habitus é demarcado 

pelas condições históricas e socialmente construídas de um campo, portanto, ele garante uma 

produção balizada pelas condições particulares de cada setor, uma liberdade “condicionada” 

e “condicional” que, tanto pode se desenvolver para a construção de inovação, quanto para a 

reprodução de um padrão já existente, limitado em sua diversidade (AUCAR, 2016, P.128). 

                                                 
10 O termo “sacada criativa” popularizou-se informalmente pelo meio como uma forma de definir as grandes 

ideias surgidas sem uma contemplação específica, vindas do acaso ou da própria intuição.  
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Podemos pensar que essa liberdade condicionada também é reiterada pela legitimação 

de próprias condutas no ensino de publicidade. No ensino também podemos ver que essas 

tipificações são plenamente representadas. Ao percebermos as estruturas dos cursos de 

Publicidade e Propaganda, vemos que ainda se mantém as mesmas estruturas de vários anos 

atrás, os ritos de ensino e as práticas também, conforme vemos na pesquisa de Petermann 

(2011). A divisão setorial de uma agência, por exemplo, em direção de arte e  redação, ainda 

perpassa muitas práticas ensinadas no meio acadêmico. Petermann (2011), por exemplo, traz 

em seu trabalho uma análise dos currículos das principais Universidades gaúchas que lecionam 

publicidade. Com isso, notamos esse certo padrão tanto de disciplinas quanto na própria 

nomenclatura das mesmas.  

Figura 2-Seleção de disciplinas nas principais universidades gaúchas 

 

Fonte: Petermann, 2011, p.132. 

E neste ponto vem o confronto entre as novas práticas tecnológicas que se introduzem 

no dia a dia de profissionais de publicidade, em um jogo de equilíbrio com aquilo que foi 

determinado como condição pré-existente para o mantenimento dos limites do campo e seus 

capitais. E apesar de termos a ideia socialmente construída de que a publicidade é de constante 

adaptação e inovação, ela ainda mantém formas de se trabalhar semelhante dos anos 1970, 

dividindo uma estruturação hierárquica em áreas específicas e conferindo legitimidade às 

mesmas pessoas. E retomando, como será que hoje após quase 50 anos de instauração dessas 

práticas, acaba se dando a relação entre os profissionais e o habitus na publicidade, vindo como 

uma forma de mantenimento dos capitais e limites do campo?  Vemos aqui a necessidade de 
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investigar um pouco mais a contemporaneidade e suas práticas. 

 

2.4 Contemporaneidade e transformações 

Precisamos fazer algumas ressalvas: não se trata de invalidar ou hiper-questionar as 

condutas advindas de práticas pré-estabelecidas. Mas problematizar certos pontos de nossa 

profissão que encontram validade em máximas ultrapassadas, que fogem do contexto de 

economia de tempo e energia, e partem para a valoração de uma pequena parcela de 

profissionais que às vezes nem estão mais em atuação no mercado, só por uma máxima vinda 

dos capitais e lutas no campo .  

Conforme o que falamos no início deste capítulo, o advento da propaganda nos anos 1970 

e sua sequência nas décadas de 1980 e 1990 produziu uma ligação coerente para uma época em 

que as produções publicitárias dependiam exclusivamente do tempo e de onde seriam 

veiculadas. Mas, nos anos 2000, a internet se popularizou com sua devida velocidade e 

proporção e Hansen (2017) cita o fato de que novas habilidades foram criadas e, com isso, 

novas competências passaram a ser exigidas, o que torna um movimento de tensão o fato de 

novas gerações estarem adentrando a esse meio, perpassadas pela construção dessas novas 

habilidades e confrontando cenários  de uma coexistência de um modelo mais tradicional que 

ainda carrega muito de práticas institucionalizadas e advindas de um habitus  também 

tradicionalista. 

Novas competências são exigidas dos profissionais para dar conta desse novo 

contexto. Adquire envergadura o papel do profissional de planejamento, que precisa 

agregar as habilidades da criação e de mídia para formulação de estratégias de 

integração de diferentes mídias, massivas e digitais. Surgem as agências digitais e 

também as full service, que integram estratégias de mídias tradicionais e digitais. 

(HANSEN, 2016 apud WOTTRICH, 2017, p. 122).  

E, assim como em todo o histórico de transformação, podemos dizer que a digitalização 

da propaganda não despertou só um estigma de mudança no público ou na forma de se fazer 

publicidade, mas também motivou uma reflexão de profissionais de publicidade sobre sua 

própria profissão. Porém, essas buscas por mais novidades no ambiente da propaganda levam 

tempo e encontram a resistência no habitus, fortemente ainda tipificado pelo mercado, como 

diz Schuch (2019). 
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[..] seria fácil pensarmos contra-argumentos abrandando essas transformações e comparando 

com outros momentos anteriores que a publicidade já tenha passado. Novamente dizemos 

que não é a primeira vez que transformações importantes assim acontecem, como ocorreu 

com a entrada dos computadores e tecnologia nas agências, por exemplo. O ponto é: 

mudanças desta magnitude levaram a grandes reformulações. Somado a isso, desta vez, 

estamos inseridos em um cenário de mudança que atinge todas as demais indústrias também 

circundam a nossa e potencializam estas transformações (SCHUCH, 2019, p. 53). 

Aqui para nós se torna bastante interessante irmos um pouco além no entendimento 

sobre o que é uma conduta institucionalizada e outra vinda do habitus. Schuch (2019) nos diz 

que, a partir do raciocínio de Berger e Luckmann (2004), podemos apreender o processo de 

institucionalização pelo viés de alguns modos, que apresentaremos a seguir.  

O primeiro seria a questão da reificação, que diz respeito às práticas criadas pela 

humanidade, que passam a ser considerados como uma geração espontânea, algo vindo da 

própria natureza e imutável.  

As institucionalizações surgem a partir do hábito e “toda atividade humana está sujeita ao 

hábito” (BERGER E LUCKMANN, 1985, p. 75), contudo, para que tal institucionalização 

aconteça, depende de certos fatores e opera sob alguns modos de institucionalização. Alguns 

destes modos também irão compor nosso quadro de análise.  Um dos modos de 

institucionalização é chamado por estes autores de “reificação” e consiste no entendimento 

das coisas que foram criadas por homens, como algo diferente disso, ou fenômeno da 

natureza (BERGER E LUCKMANN, 1985, p.118), ou seja, aproximando de nosso objeto, 

seria como se determinada prática de propaganda não fosse entendida pelos publicitários 

como tendo sido criada pela humanidade e sim como sendo um fato da natureza, algo que já 

está dado, portanto, imutável ( SCHUCH, 2019,p.29). 
 

Um segundo ponto seria a legitimação. Ela possibilita que as experiências sejam 

compartilhadas por alguém que já teve observância de um fato acontecido. Assim como 

Petermann (2011),  Schuch (2019) cita como exemplo, o fato de existirem publicitários mais 

experientes (legitimadores) trazendo suas vivências para práticas de novos publicitários (novos 

agentes), uma espécie de passagem de legado de geração para geração. Nisso acabamos 

construindo a visão de que não se abre espaço para a construção de novas vivências por esses 

novos agentes, trazendo uma figura de liberdade condicionada ao campo (AUCAR, 2016). 

 Em um terceiro modo, é interessante trazermos o conceito de papéis. Berger e 

Luckmann (1985) apresentam a ideia de que a origem de qualquer ordem é tipificada pelo 

desempenho das atividades de cada indivíduo. Remontando ao contexto de trabalho, 

exemplificado por nós com base no raciocínio de Loose (2019) e apresentado no tópico anterior, 

para haver essa relação de trocas e se gerar benefícios para as partes deve-se ter uma construção 

sobre o que cada profissional precisa fazer. Em uma alegoria quase que remontada ao teatro e 

trazida por Berger e Luckmann (1985) temos por si os papéis e os atores que irão atuar somente 

nas ações determinadas por esses papéis.  

Ou seja, atribuir ao indivíduo que o publicitário deve ser um ser obstinado, e que não 
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há problema virar noites trabalhando na agência, é um papel, uma institucionalização. Por outro 

lado, a questão da divisão de homens na criação e mulheres no atendimento, por exemplo, se 

estabeleceu como uma conduta institucionalizada muito além dos papéis, e, neste trabalho, 

entendida por nós como advinda do conceito de Bourdieu (2004) do habitus e que é 

identificável apenas nos profissionais que trabalham com publicidade.  

No conceito de Berger e Luckmann (2008) sobre institucionalização, determinadas 

práticas são incorporadas pelo comportamento humano como uma forma de economia de 

energia. O não questionar esse papel atribuído de virar as noites na agência é uma atitude 

institucionalizada que serve como uma espécie de atestado que tal conduta já foi realizada assim 

e por isso obteve sucesso, sendo um resultado positivo.  

Para os autores a prática da institucionalização nas instituições (aqui entendida por nós 

na figura do modelo tradicional de trabalho em publicidade) está ligada a presença do hábito, 

diferentemente do termo de Bourdieu (2004), que traz consigo a tipificação cotidiana da 

conduta entre os seres atuantes dessas instituições, entendidos por eles como atores.  

 

Em suma, o ator identifica-se com as tipificações da conduta in actu socialmente objetivada, 

mas restabelece a distância com relação a elas, quando reflete posteriormente sobre sua 

conduta. Esta distância entre o ator e sua ação pode ser conservada na consciência e projetada 

em futuras repetições das ações. Desta maneira tanto o eu atuante quanto os outros atuantes 

são apreendidos não como indivíduos únicos mas coma tipos. Por definição estes tipos são 

intercambiáveis (BERGER; LUCKMANN , 2004, p. 103). 

  

Logo, estabelecer pequenas práticas diárias, que ajudem os profissionais e otimizem o 

tempo, não é uma conduta nociva. O ato de um diretor de arte precisar de um redator ou de um 

profissional de atendimento para ajudá-lo com as tarefas diárias, deve ser visto como 

cooperação para uma produtividade consciente e saudável. O problema está quando aquilo que 

era realizado se torna um dogma irrefutável, como por exemplo: determinar que mulheres 

atuem no atendimento e que homens sejam da criação (simplesmente pelo seu gênero), ou que 

mulheres recebam menos e homens recebam mais ou ainda que seja normal não fazer pausas 

de descanso ou virar madrugadas para entregar trabalhos. 

Contudo, apesar desta sistemática perpassada por gerações, Schuch (2019) salienta um 

processo ainda incipiente de movimentos de transformação em relação a essas práticas. Para o 

autor (2019), a transformação no campo acaba se dando justamente por haver uma diferença 

entre publicitários já consolidados e novos profissionais ingressantes no campo que, por serem 

formados pela construção de outras ideias e capitais, movem-se pela renovação ou na busca por 

mais sentidos de representação. Isso vai muito além de uma questão entre novo e antigo, mas 

de um espaço de resposta revisional ao que lhes foi proporcionado. 
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Vão para muito além desta oposição entre "velho" e "novo" os tensionamentos que o campo 

da publicidade enfrenta. Dizemos também que as transformações no habitus publicitário, 

bem como o surgimento de novos papéis e a legitimidade criativa destes novos modelos 

frente a novos consumidores, que passam a ter chance de resposta, são os principais 

propulsores de tais revisões das práticas institucionais do mercado publicitário (Schuch, 

2019, p.128). 

 

 

Minuzzi (2020) nos apresenta uma recente pesquisa realizada em 2020 pelo site 

Propmark, em conjunto com o coletivo More GLRS, com dados de que a presença de mulheres 

nas agências brasileiras representa cerca de 46% de profissionais atuantes. Porém, em cargos 

executivos essa porcentagem cai para 37% e em categorias mais altas como a presidência, cai 

em um dado ainda mais espantoso, cerca de 10%. Na criação esse número perpassa a quantidade 

de 25% em comparação com as áreas de atendimento onde a representatividade feminina é vista 

em cargos de chefia com 69%. É fato que encontramos cada vez mais novos players de mercado 

em busca de representatividade feminina, como os coletivos 65/1011  e Think Olga12 , que 

trabalham exclusivamente prestando consultoria a marcas para a comunicação com mulheres. 

Termos mais mulheres trabalhando em agências, e mais mulheres na criação é uma tentativa 

revisional de um espaço mais justo e plural de trabalho, mas como vemos nos dados de Minuzzi 

(2020), ainda estamos em um processo bem incipiente de transformação. Ou seja, são os 

primeiros passos de uma mudança significativa no campo. Os dados da pesquisa trazida pela 

autora (2020) nos alarmam ainda mais se considerarmos a questão étnico-racial. Cerca de 

menos de 4,3% de mulheres negras ocupam algum cargo de liderança nas agências do Brasil. 

Isso se torna muito significativo quando estamos vivendo em uma época que questiona o 

racismo velado e o preconceito cada dia mais.13 

Então como é entendida essa relação quando o jovem publicitário, ao sair da faculdade, 

precisa conviver com dinâmicas perpassadas entre práticas hegemônicas fundantes e novas 

metodologias ainda em processo de estruturação? Com problemas estruturados por práticas 

institucionalizadas e o habitus publicitário? 

Como veremos mais adiante, Martín-Barbero (2014) nos diz que esses novos atores e 

atrizes dessa configuração, muitas vezes, têm origem em uma geração onde as relações sociais 

e culturais já adquiririam outras significações e percepções. Nós, jovens, temos um modo de 

pensar ressignificado onde os raciocínios são construídos não de maneira linear, mas como em 

                                                 
11 meiacincodez.com.br  
12 thinkolga.com 
13 http://www.hypness.com.br/2017/08/publicitarios-negros-explicam-oracismo-na-propaganda-da-melhor--

maneira-possivel/ 
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uma rede de conexões (Martín-Barbero,2014). Porém, aquilo que foi habituado e tipificado em 

muitas condutas não assume uma postura de mudança, muitas vezes, tão flexível assim. Se em 

momentos passados aquele modo específico de fazer algo foi eficiente, é mais fácil reproduzi-

lo do que questioná-lo. E aí se formam mais tensões, como traz Schuch (2019). 

E novos papéis institucionais surgindo, que dizem respeito, sobretudo, a novos players 

entrando no mercado, entregando um produto similar ao das agências; profissionais 

que antes atuavam em agências mais tradicionais buscando um novo modelo de 

negócio. Destes novos papéis e cargos são demandadas habilidades que até então não 

estavam ligadas diretamente ao ofício dos profissionais de publicidade, como por 

exemplos: linguagem de programação; inteligência em negócios; prototipagem; 

edição audiovisual. Habilidades estas que eram terceirizadas para empresas parceiras, 

e que hoje são assumidas por estes novos espaços de trabalho, para configurar uma 

entrega mais próxima do produto final (SCHUCH, 2019, p.127). 

E, como em um vídeo game, se temos novos players não podemos descartar que há 

também um novo jogo. A partir dessa perspectiva precisamos compreender o contexto e quem 

são os jovens dessa Geração Z de profissionais chegam ao mercado. 

3 JOVENS PUBLICITÁRIOS 

 

Segundo o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1999) a população 

jovem brasileira é considerada aquela entre as faixas de idade de 15 a 24 anos, em introdução 

a uma população economicamente ativa. Acrescido a isto está o Censo da Educação Superior, 

publicado em 2017, em que vemos que a faixa etária entre ingressantes e concluintes do ensino 

superior está entre jovens de 19 a 23 anos (Censo INEP, 2017), assim temos um recorte para 

entendermos quem, atualmente, está entrando no mercado de trabalho, que confronta esse 

paradigma de mudança e coexistência de estruturas. 

Na publicidade, Schuch (2019) nos diz que esse jovem publicitário, ingressante no 

campo, está menos disposto a assumir a práticas hegemônicas advindas do habitus, como 

jornadas de trabalhos excessivas, por exemplo. Isso nos faz refletir muito sobre a ideia de 

Berger e Luckmann (2004) no princípio da legitimação. Os papéis sociais atribuídos à 

publicidade advêm muito desse caráter, onde entes legitimadores (publicitários mais antigos) 

tentam prover certa experiência aos mais novos. Para Petermann (2011), são paradigmas 

simbólicos construídos na relação de profissionais e iniciantes na profissão. Enquanto, os 

primeiros, delimitam espaços quase que como guardiões de um grupo, institucionalizando 

práticas e limites profissionais, os demais procuram entender e adequar-se a esses limites sub-

impostos quase que hierarquicamente. Contudo é interessante pensar que individualmente esses 

jovens tem outras vivências e outros modos e capitais adquiridos. Condicioná-los a uma só 
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prática, como dito por Aucar (2016) acaba condicionando uma liberdade que poderia ser 

extremamente proveitosa de outras formas, que fogem dos modelos, pré-impostos. E com isso, 

temos os tensionamentos do campo. Adentrar ao mercado sem a possibilidade de criar suas 

próprias experiências, pode conduzir também a uma má interpretação das práticas e da 

publicidade em geral, já que vai de encontro a principal característica do campo: ser mutável, 

criativo e inovador. 

3.1 O conceito de juventude 

 

     Falar que o jovem é aquele ser social que anseia por mudança e por consequência 

disto é rebelde, é um fato que ainda habita a nossa construção social sobre aquilo que é a 

juventude. Jacks e Schimts (2017) nos contextualizam que esse paradigma é próprio da idade, 

já que a cada geração se tem a possibilidade de contestar status, para entender e ressignificar 

os papéis sociais existentes: “Nesses novos modos de ser e viver, os jovens são insubmissos, o 

que é próprio dessa fase, o que não significa desobediência[...]” (JACKS; SCHIMTS, p. 7, 

2017.) . O que se torna compreensível se olharmos a partir da perspectiva que a construção das 

experiências se dá logicamente por se ter uma experiência, uma prática. 

 E o fato de ser condicionado a não ter determinados tipos de experiência, pode ser 

encarado por uma visão muito positiva ou negativa se considerarmos a construção de nossas 

ideias a partir de Berger e Luckmann (2004). Para os autores, essas práticas institucionalizadas 

nos servem como economia de tempo, visto que há um dispêndio de energia em se tentar 

contestar aquilo que é visto quase que como se fosse lei (visão positiva). Contudo, se olharmos 

por outro ângulo, essa tentativa de contestação pode não ser muito benéfica já que nos permite 

refletir sobre os reais sentidos daquilo que está sendo feito. E por falar em contestação, esse é 

um termo que acompanha a juventude, sendo algo necessário, geracional e que permite ao 

jovem usufruir e testar novas práticas. 

    Fazendo uma contextualização geracional rápida, a partir da visão de Mowen e Minor 

(2003), temos os nascidos entre 1946 e 1954, que representaram aquilo que foi de a chamada 

geração dos baby boomers. Eles não só acompanharam o crescimento populacional, como 

também a popularização dos meios de comunicação. Isso os conferiu, como em qualquer 

passagem de geração, outros modos de apreensão e percepção de capitais. Podemos dizer que 

o modo dos boomers contestarem as práticas é significado pela necessidade de segurança, visto 

que se diferencia do período pressentido pelos seus pais, marcado principalmente pelas guerras. 

Frente ao período em que nasceram, cercado por inseguranças e incertezas de tempos mais 
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difíceis, são parte de uma geração que sempre buscou estabilidade, um marco bem importante 

na construção dos capitais sociais, culturais e econômicos dessa geração. Empregos formais 

com salários fixos, capital econômico baseado na segurança) e bem definidos para toda vida, 

uma família constituída tradicionalmente como a dos pais e avós (capital cultural) e uma 

aposentadoria garantida, fizeram sempre parte do imaginário dessa geração. 

       Em consonância a uma geração mais consolidada, os filhos dos boomers, 

representaram uma mudança significativa nos contextos. Os da chamada geração X, 

representaram uma parcela da juventude dedicada a experimentação. Nascidos entre as décadas 

de 1970 e início de 1980, esses jovens buscavam ressignificações aos pais (capital social). 

Idealistas e sonhadores, para eles os empregos não representavam uma parcela de vida 

extremamente imutável e até significativa, mas algo que lhe permitia ser um pouco mais 

ousado, porém que garantisse uma forma de sustento consideravelmente rentável (MOWEN E 

MINOR, 2003). O trabalho em si ainda representava uma parcela importante em suas vidas, 

mas não era o elemento principal. Aqui também encontramos um fator importante em nossa 

pesquisa, como dito por Vianna (2003), como citado por Pererira et al (2006), há uma grande 

dificuldade do sequenciamento geracional entre boomers e geração X, considerando-se que há 

uma dificuldade de certo desapego do que foi adquirido em sua geração e integrar com outra 

de valores mais diferenciados da sua, visto que já tem um tato, tanto com segurança de vida, 

quanto com tecnologia maior do que a geração anterior. 

Considerando as conclusões de Vianna (2003), os baby-boomers têm grandes dificuldades 

em “passar o bastão” para esta nova geração, pois é um choque de crenças e de valores. Antes 

e acima de tudo, a Geração X é moldada por uma nova forma de pensar. O novo jovem, tanto 

como profissional quanto como consumidor, tem sua mente exigindo mensagens rápidas, 

picotadas e simultâneas. Não haverá evolução, mas uma brutal revolução na comunicação. 

Ao mesmo tempo, ele possui à sua disposição uma massa de informação, seja por sua 

formação universitária muito maior, seja pela própria informática, infinitamente mais 

avançada que na da geração anterior (VIANNA, 2003, apud PEREIRA et al, 2006. p.5). 

    Diferentemente dos anteriores, os nascidos entre os anos 1980 e início dos anos 

1990, nos dão mais um olhar sobre a juventude, como descrito por Myers e Sadaghiani (2010). 

Muitas vezes, netos dos boomers, as pessoas dessa geração são também chamados de 

millennials ou Geração Y. Nascidos em berço tecnológico, se caracterizam pela velocidade, 

fluidez e pensamento no coletivo. De um capital cultural e social, tecnológico, tem como uma 

de suas principais características, a contestações de práticas, podemos dizer que são 

acostumados a um ritmo frenético ao pensar e agir, muito disso vindo da expansão tecnológica 

dos anos em que nasceram, já que foram a primeira geração na popularização da internet. Com 

uma facilidade maior de aprendizado, o conceito de trabalho para eles surge a partir de uma 
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perspectiva mais horizontal, onde o bem comum deve ser participado por todos. 

Quanto ao trabalho, os millennials também apresentam uma diferenciação bem 

significativa das gerações anteriores. Myers e Sadaghiani (2010) dizem que estes seres sociais 

buscam uma maior adaptabilidade tanto de horários como condições de trabalho. Ou seja, os 

capitais sociais dessa geração sob as formas e métodos de trabalho são diferenciados. O trabalho 

remoto ou flexibilidade de turnos se torna para os millennials, uma nova perspectiva de atuação. 

Contudo os autores nos dizem que essas práticas acabam afetando as próprias condições destes 

profissionais, visto que acabam por ser contestadas por profissionais mais velhos nas empresas. 

Por exemplo, alguns sites direcionados à gestão alertam que os Millennials podem desejar 

condições e horários de trabalho mais flexíveis (por exemplo, trabalhar de locais remotos, 

trabalhar à noite, mas não de manhã cedo) do que o normativo na maioria das organizações 

(Simmons 2008). No entanto, quando os Millennials se comunicam e agem de acordo com 

suas origens e valores, as avaliações de outros sobre eles podem refletir violações de 

expectativa (por exemplo, Burgoon 1993; Burgoon et al. 2000). De acordo com a teoria da 

violação da expectativa, os indivíduos são julgados com base em crenças e normas 

contextuais sobre comportamentos apropriados em determinadas circunstâncias (MYERS; 

SADAGHIANI, 2010, p. 227- tradução nossa).14 

Outro aspecto importante dessa geração, é que tem a visão da mídia a partir de um 

capital cultural diferenciado. Esses entes, enxergam a mídia tradicional (rádio, TV e impressos) 

em uma posição de escolha, tanto de informação quanto de conteúdo para se manterem 

informados, como dito por Hossepian (2003), apud Pereira (2006). Fato este que os coloca em 

uma posição bem diferente do contexto de seus pais e avós, que tinham essas mídias como uma 

forma única para se manterem informados. 

Outro aspecto importante, descrito por Peck (2003), é que a Geração Y não está lendo notícias 

nem assistindo noticiário na televisão. Eles pegam suas notícias na Internet, nos programas 

humorísticos transmitidos tarde da noite na TV e de boca em boca. Uma pesquisa que está 

sendo realizada pela Northwestern University nos Estados Unidos mostrou que esses jovens 

leitores consideram os jornais e noticiários da televisão tradicionais relíquias de uma geração 

passada. Televisão e videogame também fazem parte do dia-dia dos “Y”. Essa geração é 

irrequieta, bastante intolerante à espera e têm dificuldade em manter uma conversa. 

(HOSSEPIAN, 2003, apud Pereira et al, 2006, p. 6).   

Essa experimentação também serviu de base para as dinâmicas da geração posterior. 

Surgia então a chamada geração Z. Freire Filho e Lemos (2008) admitem que a geração Z, dos 

nascidos entre 1995 e 2010, proveio do termo zapping (zapear em inglês). Essa nomenclatura 

                                                 
14 For example, some management-targeted websites forewarn that Millennials may desire more flexible working 

conditions and hours (e.g., working from remote locations, working into the evening but not early mornings) than 

have been normative in most organizations (Simmons 2008). However, when Millennials communicate and act 

according to their backgrounds and values, others’ assessments of them may reflect expectancy violations (e.g., 

Burgoon 1993; Burgoon et al. 2000). According to expectancy violation theory, individuals are judged based on 

beliefs and contextual norms about appropriate behaviors in given circumstances. (MYERS ; SADAGHIANI, 

2010, p. 227) 
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deve-se ao fato de tal geração ter vindo ao mundo em um contexto de total renovação 

tecnológica e principalmente acessibilidade à essa tecnologia. Prenksy (2001) atribui o termo 

de nativos digitais, a aqueles entes que nasceram imersos em um ambiente de tecnologia. 

Desde o nascimento essa pessoa já tem contato com diversas tecnologias, como televisão, 

celular, computador e internet. Isso se torna bastante rico quando pensamos na perspectiva 

sociológica de comportamento desses indivíduos, uma vez que por esse acesso facilitado, temos 

o reconhecimento de novos tipos e modos de aprendizagem, o que atribui de certa forma uma 

nova expressão cultural a essa geração (2001).  

E trazendo essas informações mais próximas ao conceito de capitais, assim como dito 

por Bourdieu (1986), temos hoje, enquanto juventude, outros tipos de apreensão dos mesmos, 

uma forma totalmente diferente dos pais e avós das outras gerações. A juventude é dotada da 

liberdade de experimentar, de poder zapear diversos canais de TV por exemplo, ato que 

dificilmente era possível nas gerações anteriores. O próprio ato de zapear os canais e estar 

exposto a diferentes tipos de conteúdo em pouquíssimos segundos, já faz parte de um capital 

cultural de uma geração marcada por uma aparente liberdade de escolha, fato que inclusive se 

reflete em seu modo de aprender. Martin-Barbero (2014) destaca o processo de aprendizagem 

dessa geração como algo diferenciado. Em analogia a um mosaico, o processo de 

aprendizagem, que possui como marca uma aparente liberdade de escolha por diversas vias 

(como TV, internet, impressos...), acaba tornando, de certa forma, obsoleta a cultura de um 

saber institucionalizado ou advindo do habitus, ou exclusivamente de uma única via. Muito 

pelo contrário, o conhecimento acaba sendo construído pela experimentação (de sua forma mais 

direta, com gasto de energia, por exemplo) e vindo por diversos pontos de contato. 

Essa liberdade que possibilitou aos jovens, novas formas de aprendizagem, 

contextualmente os apresenta a sociedade de uma forma diferenciada. E este ponto, se torna 

interessante em nossa pesquisa, visto que a geração Z compreende a parcela de estudantes 

concluintes de graduação, segundo o censo do INEP (2017) e, por conseguinte ingressantes ao 

mercado de trabalho.  

Como já dito,  partindo do pressuposto de que essa geração apresenta como uma 

característica o apreço pela possibilidade de livre experimentação, queremos saber como se dá 

a relação destes jovens profissionais que ingressam no campo da publicidade, e se deparam com 

um ambiente que também seria marcado pela possibilidade de inovação, experimentação e 

criatividade, mas como visto em nosso primeiro capítulo, ainda segue uma linha 

institucionalizada e marcada pela presença de um habitus constituído por certa rigidez 

autoritária e pouco flexível à atualizações, que  oferece a este campo uma liberdade 
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condicionada (AUCAR, 2016).  A partir deste contexto podemos começar a tecer um debate 

significativo sobre a presença desse habitus e de práticas um tanto quanto questionáveis 

institucionalizadas na publicidade, mas antes é interessante compreendermos as 

particularidades da geração Z. 

3.2 A geração Z 

 

Com a idealização de acesso às tecnologias e com a internet praticamente na palma da 

mão, esses novos jovens tem o autodidatismo como uma de suas características mais marcantes, 

ou seja, o que os padrões de ensino não estão aptos para lhes compreender, a internet 

complementa (Jacks; Schimts 2017). 

Liberdade, customização e velocidade são só algumas das características que pontuam 

a diferenciação da geração Z com suas antecessoras (CERETTA E FROEMING, 2011). E isso, 

mais uma vez, não só se reflete na maneira de agir, mas nas suas relações com o trabalho. 

Tapscott (2010) nos diz que essa geração busca que a tecnologia auxilie um trabalho que fuja 

dos estereótipos tradicionais, seja mais livre e que preserve as esferas do que é pessoal e do que 

é profissional. 

[...] essa geração deseja liberdade em tudo aquilo que faz, desde a liberdade de escolha à 

liberdade de expressão. Considera normal a proliferação de canais de vendas e de tipos de 

produtos e marcas, ao contrário das gerações mais velhas. Espera escolher onde trabalhar, 

utilizando-se da tecnologia para fugir das regras tradicionais do escritório e integrar a vida 

profissional à vida doméstica e social.  (TAPSCOTT, 2010, apud CERETTA e FROEMING, 

2011, p. 18) 

Para ampliarmos a relação da geração Z com o trabalho, é interessante voltarmos as 

formas e métodos de aprendizagem destes que tem o autodidatismo e a multipolarização de 

formas de se aprender dentre suas características. Cabe aqui salientar, que a ideia de 

multipolarização vem acrescida em nosso trabalho ao conceito de mistura de saberes, ideias e 

conhecimentos, referenciando uma aprendizagem de amplas conexões muito mais plural, onde 

a associação de elementos se torna um processo natural. 

Assim chegamos na ideia de Martín-Barbero (2014) sobre os chamados saberes 

mosaico. Para o autor, essa capacidade de fazer conexões, possibilita que o interlocutor faça 

analogias e apreensões por assimilação. Isso significa que mesmo estando em um ambiente 

tradicional como a escola, a experiência da aprendizagem será legitimada por uma série de 

contextos vividos pelo aluno, ampliando a sua construção do conhecimento sobre o assunto. 
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A escola não possui mais a hegemonia de ser o lugar exclusivo de legitimação do saber, nem 

compartilha somente com a família a responsabilidade pela formação e socialização das 

crianças e dos adolescentes. A socialização e a transmissão de saberes também são 

agenciadas pela mídia e pelos meios. A educação tornou-se múltipla, difusa e 

descentralizada. E essa reconfiguração comunicativa do saber, fora dos espaços tradicionais, 

é a mudança que a comunicação proporciona ao sistema educacional (MORESCO e 

RIBEIRO, 2014, p.211). 

Por exemplo: se há anos atrás tínhamos somente os jornais como fonte de informações, 

as assimilações e entendimentos seguiam uma via de compreensão, muitas vezes apenas pelo 

que foi lido, ao passo, que com os avanços tecnológicos como o rádio e a TV coexistindo ao 

jornal, teríamos mais duas formas de assimilação, a visual (TV) e a auditiva (rádio). Com isso, 

hoje com as atuais variedades de recursos disponíveis temos as mais diversas interações com 

os meios. Uma mesma notícia por exemplo, pode ser lida em um jornal (figura 3), ouvida em 

uma estação de rádio, vista em um noticiário na TV, compartilhada em uma rede social ou 

ressignificada através de uma brincadeira em uma rede social. (figura 4).  

Figura 3- Notícia auxílio emergencial 

 

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/09/auxilio-emergencial-13-mil-pessoas-permanecem-em-primeira-
analise-do-beneficio.ghtml. Acesso 12. Nov.2020 
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Figura 4- ressignificação da notícia em rede social 

 

Fonte: https://folhadirigida.com.br/empregos/noticias/especiais/coronavoucher-demora-na-liberacao-e-alvo-de-memes-
na-internet. Acesso 12. Nov.2020 

E nisso partimos para um novo contexto de percepção social. Loose (2019) relaciona  

essa percepção a certa fluidez do tempo e do espaço atuais, visto que o autodidatismo se 

compreende como uma das características dessa geração. 

Dessa forma, lidam desde sua infância com a fluidez do tempo/espaço da 

contemporaneidade, sendo que essa característica atual da sociedade permeia também suas 

subjetividades, sendo algumas das definições dessa geração: rapidez de pensamento, 

dificuldade de concentração e aprendizado autodidata em outros ambientes além da escola 

(LOOSE, 2019, p.9). 

  Martín-Barbero (1996) admite que há quase como se fosse uma nova forma de 

raciocínio. Nela ao invés de termos uma condução através de um fio linear, temos a formação 

de uma rede, em que a cada novo ponto transmite uma percepção sobre o assunto, para que 

assim o interlocutor possa tecer suas opiniões. E nisso há uma forma própria de interação, quase 

que como um diálogo próprio da geração.  

Dessa forma, Martín-Barbero aponta para uma cumplicidade expressiva através de 

seus relatos, imagens, sonoridades, fragmentações, os quais são seu idioma e seus 

ritmos (Martín-Barbero, 1996b), assim como possuem novos modos de perceber o 

espaço e o tempo (JACKS, SCHIMTS, 2017) . 

https://folhadirigida.com.br/empregos/noticias/especiais/coronavoucher-demora-na-liberacao-e-alvo-de-memes-na-internet
https://folhadirigida.com.br/empregos/noticias/especiais/coronavoucher-demora-na-liberacao-e-alvo-de-memes-na-internet
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Podemos dizer que são os atos que dão a estes seres sociais, uma nova forma de se 

perceberem quanto as realidades. Martín-Barbero (2002), usa a analogia da percepção dessa 

nova geração com a construção de uma sociedade, de um país novo, onde podemos perceber 

que de fato um novo contexto social é remontado. Ou seja, acabamos ligando a construção do 

jovem da geração Z ao sensorium da aptidão tecnológica. Essa denominação, sensorium, reflete 

o ato de se ter uma sensibilidade, identificando-se aí questões de tempo, espaço, tecnicidades e 

aspectos sensoriais (MARTÍN-BARBERO E RINCON, 2019). Para Loose (2019), essa 

descrição pode ser encarada, uma vez que os jovens de hoje se encontram cada dia mais 

expostos a interferências diversas para a construção de suas subjetividades, impactados nas 

formas de relacionar, trabalhar e se comunicar (LOOSE, 2019, p.8). 

E são nessas interferências diversas que encontramos aporte para dizer que o 

sensorium da geração Z provém de um ambiente de tecnologia. A empatia cognitiva com 

mudanças nas tecnologias, corresponde à adaptação dessa geração às transformações de 

velocidade tempo e espaço, advindas dessa base de contato tecnológico que possuem desde seu 

nascimento. 

Assim os jovens dessa geração já nasceram com as ferramentas digitais e a internet 

próximos de suas realidades. Considerando o pensamento de Castells (2001), sobre a criação 

da internet em 1994, há somente um ano de diferença do surgimento dessa geração. Isso já os 

torna uma das gerações com mais acesso a recursos midiáticos já existente. Com isso 

retomamos a Martín-Barbero (2002), considerando que o contexto relacional e tecnológico, em 

que nasceram os jovens da geração Z, os coloca na posição de criadores de uma nova realidade, 

visto que são realmente a primeira geração a conviver desde o nascimento com uma das 

mudanças mais significativas do contexto social da humanidade: a internet. Logo abrimos 

espaço para um contexto relacional e de construção de capitais culturais e sociais, visto que os 

acessos são possibilitados por outras vias. Assim, mudam-se não só os modos de se aprender, 

mas mudam também as formas de se conviver, posicionar em sociedade, adquirir capitais e 

logicamente por isso, trabalhar. 

3.3 A juventude no campo publicitário 

 

Esses jovens, que seriam os primeiros habitantes desse país novo, como dito por 

Martín-Barbero (2002), abrem espaço para explorações técnicas, culturais, imagéticas e de 

velocidade (JACKS, SCHIMDTS, 2017), por sua própria configuração no contexto geracional. 

Dessa forma, há o impulsionar de novos modelos e mercados em transformação. 
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Segundo pesquisa publicada em 2018 pela Harward Business Review15, os jovens da 

geração Z, não compõem a parcela de empregados que buscam os melhores salários ou visam 

os melhores cargos e garantias. Diferentemente disso, buscam melhores condições de trabalho 

e garantias mais voltadas ao bem pessoal e coletivo, como férias e planos de saúde.  A busca 

por igualdade e voz das minorias também é cercada pela percepção da necessidade do tempo 

em família e a maleabilidade nas relações de trabalho, fatos estes também destacados pela 

pesquisa citada.  

Nesse ponto Loose (2019) diz que em nossos tempos, onde o mundo é tão modernizado 

de tecnologias robóticas surgindo a todo instante, temos sim uma profunda interferência dessas 

novas aptidões nos processos, em especial nos processos de trabalho. E, para a autora (2019), 

isso acirra cada vez mais as barreiras entre quem tem a oportunidade para estar sempre atento 

a essas mudanças e quem não tem, pondo em jogo também os espaços ocupados no mercado 

de trabalho. Os capitais agora, tanto quanto antes acirram a ideia de quem vai estar adequado a 

estas adaptações, quais investimentos esse jovem poderá fazer em sua formação, qual a rede de 

contatos que poderá o auxiliar na busca por um emprego, por exemplo. E assim é interessante 

que atentamos para um fato mais do que importante: a coexistência de gerações e as condutas 

institucionalizadas pelo habitus, especialmente em nosso meio publicitário. 

Para Schuch (2019) o publicitário que já está em campo apresenta certa dificuldade de 

acompanhar as mudanças, até mesmo em função de pesada carga de trabalho. Acrescido a isto, 

o autor também descreve a falta de interesse desses profissionais em aceitarem novos formatos, 

configurações de mídia e transformações que acontecem no mercado publicitário. Como dito 

por Petermann (2011) acabam sendo os profissionais advindos dos anos áureos da propaganda, 

nas décadas de 1970 e 1980, que hoje se encontram como donos de agência, chefes, líderes ou 

autores de livros e manuais que agem como legitimadores, sobre o que realmente tem o poderio 

de ser bom ou não na propaganda. Os capitais também influenciam neste contexto uma vez que 

aqueles que tem a possibilidade de um bom acesso e uma boa rede de contatos conseguem, por 

sua vez, estarem mais atentos às mudanças do campo, do que aqueles que por poucas condições 

de acesso a capitais, principalmente o econômico, acabam se sujeitando as práticas já 

estabelecidas pelo meio, como veremos mais adiante em nosso capítulo de entrevistas. E 

juntando tudo isso, acaba-se criando um ambiente de tensionamentos. 

 

                                                 
15  Pesquisa da revista Harvard Bussiness review: https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-

work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior acesso em 14/08/20. 

https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior
https://hbr.org/2019/08/generational-differences-at-work-are-small-thinking-theyre-big-affects-our-behavior
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E nessa mudança de paradigma, sobre o que era a propaganda em suas décadas 

passadas e nessas tensões do campo e capitais promovido acerca de suas objeções das 

institucionalizações e do habitus publicitário, também coexistem os espaços de mudanças. 

Schuch (2019) orienta seu trabalho acerca do estudo dessa mudança de habitus e 

institucionalizações. Como resultado de sua pesquisa, o autor (2019) vê o habitus publicitário 

em indícios de transformação. Em sua conjuntura, identifica a presença de um novo 

publicitário, mais preocupado com questões de representatividade, que busca menos hierarquia 

em um ambiente mais sustentável. E aí acabam-se criando novas configurações de trabalho, 

como consultorias especializadas e espaços de representações de minorias, até então 

marginalizadas pela publicidade. 

Isso se reforça em nosso estudo, pois parece realmente existir uma tendência a algumas 

transformações no campo da publicidade. Porém, tão importante para nós quanto compreender 

a presença dessas mudanças, é o objetivo que motiva o presente estudo: a de compreender que 

perspectivas estão sendo relacionadas por esses jovens profissionais da propaganda que 

se encontram em uma espécie de ponte, em que de um lado ainda coexistem as antigas práticas 

institucionalizadas e ao tempo que do outro lado surgem movimentos (ainda que em indícios) 

de mudança.  

Se trata de um processo em que precisamos contextualizar as relações do trabalho em 

publicidade e suas mudanças, e ainda a chegada dessa geração que atua a partir de um novo 

sensorium. 

4. AS RELAÇÕES DO TRABALHO EM PROPAGANDA 

 

Como dito por Loose (2019), o contexto de trabalho em suas significações sempre teve 

o background de um relacionamento entre dois ou mais seres, na garantia de um processo de 

trocas motivadas por benefícios, um jogo de poder. Percepções mais significativas nos vêm, 

quando falamos em atores sociais que, como dito por Carneiro e Sampaio (2016), estão em 

processo de entrar na vida adulta e assumir as responsabilidades do mundo capitalista ao 

conseguir um trabalho. 

 

De modo semelhante, a saída da universidade provoca uma ruptura importante na vida do 

jovem, pois ele abandonará o status de estudante e reconstruirá sua identidade a partir de suas 

tentativas de inserção profissional, precisando elaborar estratégias para ocupar uma vaga no 

mundo do trabalho (CARNEIRO E SAMPAIO,2016, p.43). 
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 As autoras (2016) nos dizem que para o jovem se torna muito significativo e até 

apreensivo um acontecimento de uma mudança estrutural que interfira em suas inserções em 

um ambiente profissional. E então como já falamos anteriormente, podemos visualizar o jovem 

como sendo uma ponte, que liga velhas práticas no mercado de trabalho, mas que por isso 

oferecem garantias e até um salário fixo no final do mês, ao outro lado que está mais relacionado 

a experimentação de novas formas de se trabalhar e aprender mas que ainda não encontrara um 

status legitimado.  

Como visto no capítulo anterior, a geração Z possui diferenciados contextos relacionais 

acerca de suas concepções de vida e consumo. Liberdade de escolhas, velocidade, colaboração 

e inovação são só alguns dos reflexos presentes e que também se manifestam nas relações 

trabalhistas.  De acordo com Ceretta e Froemming (2011): 

 

[...]é uma geração que costuma personalizar tudo a sua volta: a área de trabalho do 

computador, o próprio site, o toque do telefone, as fontes de notícia, o descanso da tela, o 

apelido e o entretenimento. Essa customização se estende ao mundo do trabalho, onde rejeita 

a padronização de cargos de trabalho (CERETTA e FROEMMING 2011, p. 18). 

 

A partir dessa concepção podemos considerar diversas interpretações, porém uma 

delas vale um destaque. A frase popularmente dita: “ faça o que você ama” se torna presente 

no nosso imaginário quando falamos na relação de trabalho para a geração Z. Grohmann (2015) 

atribui a essa máxima do fazer o que se ama, a ideia de adjetificação, ou seja, a expectativa sobre 

o trabalho como algo sentimentalizado, com o intuito de suavizar as concepções dos antigos 

métodos, advindos das práticas industriais. 

 

Ora, o que chamamos, então, de “trabalho adjetivado”? Os adjetivos que acompanham a 

palavra “trabalho” de forma a mostrar um posicionamento meliorativo, como se fosse dito: 

“não estamos falando de um trabalho industrial”, colocado como ultrapassado para o 

“presente flexível”. Então, pululam conceitos como os de trabalho criativo, classe criativa, 

trabalho cultural, economia (ou indústria) criativa, trabalho afetivo, capitalismo estético... 

Assim, o termo proposto de “trabalho adjetivado” nada mais é que um conceito provocador 

a essas adjetivações, no sentido de questioná-las. Perguntamo-nos: a quem serve essa 

adjetivação? O trabalho, que é visto muitas vezes como “obrigação” ou algo “chato” pode ser 

positivado se for algo cool e descolado, com significações de modernidade (ou quaisquer 

outras adjetivações preferidas também para esse termo). Isto é, há a valorização de alguns 

trabalhos, considerados cool e valorizados no mercado em detrimento de outros  (Grohmann, 

2015, p.6). 

 

E essa não seria a interpretação popular sobre o que é nossa profissão no campo da 

publicidade? Retornando o que falamos sobre a série MAD MAN, a publicidade é vista como 

o campo de atuação de pessoas mais descoladas, os famosos criativos. 
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Os discursos sobre o trabalho ajudam a sedimentar uma imagem sobre as próprias práticas 

produtivas, valorizando algumas competências e performances (Ehrenberg, 2010) em 

detrimento de outras. Com isso, há um consumo do trabalho considerado valorizado, como 

os próprios rankings de “melhores empresas para se trabalhar” ou matérias jornalísticas que 

mostram as empresas e os profissionais de sucesso (Grohmann, 2015, p.1). 
  

  O estereótipo de profissionais de publicidade esteve ligado a uma espécie de cultura 

de criatividade, como traz Petermann (2011). O fato, é que a publicidade e as atividades 

exercidas pelos publicitários a um habitus que se manifesta nos espaços de trabalho, com uma 

hierarquia funcional dividida em uma estrutura de atendimento, planejamento e criação, e até 

mesmo na forma, nos meios e nas ideias produzidas pela publicidade. 

 
Se se trata do papel do publicitário na formação das características de sua atividade, é preciso 

considerar, seguindo o pensamento de Hannah Arendt, que a repetição de práticas e posturas 

que compõem o atuar do publicitário no exercício de sua profissão, assim como a repetição 

de argumentos presentes em seus trabalhos (planejamentos, estratégias, anúncios...) são os 

elementos que dão vida à atividade publicitária, confirmam sua existência no mundo e a 

forma do fazer publicidade (e do portar-se como profissional no mundo), favorecendo a 

continuidade desses elementos para além da própria vida de cada profissional (TOALDO, 

2004, p.8).  

 

A partir disso, temos a percepção que se uma ideia publicitária foi criativa as demais 

também devem ser, pois nasceram do mesmo modelo que as demais.  Porém, como 

exemplificam Schuch e Petermann (2019), o mercado publicitário atual já não possui as 

mesmas referências de períodos anteriores.  

 
Entendemos este como sendo um dos principais tensionadores ao mercado de publicidade 

hoje: o fato de que o mercado será abastecido por profissionais que já não tem a mesma 

referência de agências de publicidade que seus antecessores tinham. Estamos acompanhando 

uma geração que já possui como modelos de negócio, outras possibilidades de trabalho e de 

saídas para a publicidade. Jovens que já possuem projeções a respeito do futuro do trabalho 

e do seu próprio futuro, especialmente na propaganda. Assim, assumir o potencial da 

juventude parece ser um importante movimento de revisão das práticas institucionais 

(PETTERMANN; SCHUCH, 2017, p.12). 

 

É claro que não há teorizações conclusivas com resultados definitivos, pois ainda não 

há como se ter definições absolutas sobre o fazer publicitário contemporâneo. O que funcionava 

há tempos atrás, hoje já pode não ser suficiente. Assim como em uma equação não há como 

esperarmos resultados iguais de produtos diferentes. A publicidade é fruto de uma ciência 

humana, logo não há como qualificarmos e teorizarmos questões de exatidão específica e 

imutável sobre ela. 

E é nesse ponto que a perspectiva sobre os capitais, que falamos no nosso primeiro 

capítulo, se torna ainda importante. Trazemos como exemplo o jovem A que se formou em 

publicidade, tem uma condição econômica estável, se desloca para faculdade em seu carro 
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próprio, tem acesso a atualizações de softwares e pode trocar de computador anualmente. Ele 

também vai a festas e eventos, possui incontáveis curtidas nas redes sociais, pode viajar para 

eventos da área e encontros para jovens profissionais. Agora consideramos o jovem B que tem 

uma condição econômica instável, mas que consegue se sustentar financeiramente, pois 

sobrevive como freelancer, desloca-se para a faculdade de ônibus, tem poucos softwares 

instalados em seu computador, que não é trocado há bastante tempo. Tem pouco tempo e 

dinheiro para ir a festas e eventos, pois nos demais horários está trabalhando ou na faculdade, 

tem seu consumo cultural baseado apenas na internet e raras vezes já foi a encontros de 

profissionais da área.  

Esses exemplos hipotéticos não são raros na nossa caminhada em publicidade. É muito 

visível para nós, termos algum amigo ou conhecido que já não tenha se deparado com tal 

situação. Agora nos perguntamos se realmente as trajetórias dos jovens A e B são 

perceptivelmente comparáveis? Será que elas seguirão os mesmos rumos apenas pela apreensão 

das configurações do habitus vigente no campo? De fato, não podemos também nos utilizarmos 

de pré-julgamentos e dizer que A e B terão oportunidades diferenciadas apenas por possuírem 

capitais diferenciados, mas não podemos negar o fato de que há essa diferenciação de 

vivências. 

E com isso surgem desafios, tanto na indústria quanto na percepção social. Não se trata 

mais de trabalharmos a publicidade enquanto espaço apenas de trabalho, onde o profissional 

estilo da série MAD MAN encontra seu estilo, ou o profissional rompe barreiras termina a 

faculdade e encontra espaço no mercado. Se trata de um espaço de questionamentos, onde 

corpos se tornam seres de atuação política na discussão dos rumos futuros. Hansen (2015), por 

exemplo, discorre sobre a institucionalização do papel publicitário como ser masculino, prática 

que nos é apresentada em muitos contextos de trabalho, inclusive na publicidade. O raciocínio 

socialmente aceito do homem como ser legitimado “como provedor” ou como “aquele que é 

criativo”, ainda hoje é pouco debatida em nosso meio, por uma série de práticas 

institucionalizadas.  

 

Segundo Berger & Luckmann (2008), a institucionalização é constituída por meio da ação 

das pessoas que desempenham determinadas condutas. Assim, a institucionalização da 

atividade de criação publicitária enquanto espaço masculino materializa-se nos discursos de 

seus atores, dentre os quais o professor não é um simples coadjuvante. Apesar de não se tratar 

de um movimento intencional, de acordo com Petermann (2011) o compartilhamento do 

habitus é feito de um profissional a outro, a partir da observação de colegas, professores, 

amigos, referências profissionais. É difícil encontrar outra maneira de adquirir os princípios 

fundamentais de uma prática a não ser ao lado de outro sujeito atuante. Nessa maneira de 

propagação localizamos o ensino universitário como um estágio do processo de 

institucionalização e, consequentemente, de legitimação da criação publicitária como um 
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ambiente predominantemente masculino (HANSEN, 2015 p. 63).  

 

A partir das afirmações de Hansen (2015) e perpassando o contexto evolutivo do 

mercado publicitário, podemos perceber a repetição de um padrão nos contextos dos ambientes 

de trabalho em publicidade. Altos executivos, homens, brancos e cisgêneros são apontados 

como os pilares criativos dos negócios em nosso campo. Em contrapartida, na esfera do 

consumo percebemos movimentações que clamam por uma maior representatividade e por 

assumir uma maior diversidade nos discursos publicitários. E isso é só a ponta de um profundo 

iceberg. 

Claro que, pelo tempo que temos mediante este trabalho, não conseguiríamos 

estabelecer um estudo em profundidade que levasse a acepção de todas as questões que 

perpassam o meio publicitário em seu ambiente habitual. Porém, sabemos que existe um 

background de escolhas e capitais a ser considerado, tanto na conduta das pessoas que fazem a 

publicidade quanto no próprio mercado. Por essa razão, selecionamos alguns pontos  para nossa 

análise, partindo dos nossos questionamentos sobre o campo, que nos auxiliam a entender os 

contextos da propaganda e suas relações sociais na contemporaneidade. Dentre os três 

primeiros, destacamos o fomento do trabalho a partir de Marx (1983) e em nosso contexto, o 

trabalho publicitário trazido por Loose (2019). Assim, salientamos: a carga horária (o que é 

oferecido), a remuneração (o que é recebido) e as relações de trabalho (o que é vivenciado). 

Acrescido a isto, para uma análise mais ampla sobre isso, trazemos a ideia da percepção sobre 

investimentos em formação, visibilidade da profissão e círculos sociais, como podemos 

estratificar em nosso contexto a partir de Petermann (2011) e Schuch (2019), já apresentados 

em nosso tópico sobre transformações.  

 Nisso podemos ter uma significação representativa em nosso trabalho, em que 

podemos relacionar essas categorias de significação, atribuídas empiricamente por nós, com às 

delimitações do campo e acesso aos capitais, como um modo de análise à presença do habitus 

e institucionalizações. Sendo assim, podemos ter em nossa perspectiva o relacionamento das 

questões de carga horária e remuneração ligadas à um capital econômico e cultural, as 

relações de trabalho e círculos sociais ligados à um capital social, os investimentos em 

formação ligados à um capital cultural e a visibilidade da profissão ligada à um capital 

simbólico. Contemplando assim os tipos de capitais indicados por Bourdieu (1983) 

conseguimos tecer um ideal simbólico sobre os capitais e sua relação no campo, contemplando 

algumas maneiras de demonstração de como a profissão pode se apresentar aos seus atores 

sociais. 
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4.1. Carga horária 

 

No mercado publicitário, a carga horária quase sempre foi uma questão complexa. A 

remuneração do trabalho teve como uma de suas principais ofertas o tempo trabalhado. Porém 

no trabalho do criativo, isso se torna uma grande questão, uma vez que a criatividade não pode 

ser totalmente metrificada. 

O papel de criativo compõe-se muitas vezes de expectativas, concordância e até de 

momentos de ócio, descanso e lazer. O fato é que se torna um processo complexo definir quando 

e como seremos criativos. Como um processo lúdico não há como mensurarmos em horas ou 

qualquer outra metrificação de tempo para afirmarmos que estamos sendo criativos.  

Como já trouxemos no capítulo 1, a carga horária em muitas agências, foi por ora 

quantificada em uma metragem de tempo, baseada em horas x produção x ganhos, algo 

mecanizado advindo da revolução industrial, quando estabelecer um horário para a saída e outro 

para a entrada, facilitava o estabelecimento de uma quantificação que se revertesse em ganhos, 

um salário. Assim, a carga horária trabalhada está diretamente relacionada ao capital 

econômico.   

E, como já falado, uma conduta acaba levando a outra e se ressignificando, criando 

uma espécie de habitus. Então, a prática de relativizar as remunerações na publicidade em um 

processo de horas x produção, acabou se tornando algo comum. Assim, vem o enfrentamento 

de uma espécie de relativização da criatividade como um processo que possa ser quantificado. 

E nessa métrica surge a desproporcionalidade da produção criativa, algo heterogêneo e difícil 

de ser quantificado, com a mecanização em horas de trabalho.  

Esse comportamento fez com que a prática de horas extras se tornasse algo comum na 

publicidade, afinal, o importante era atender aos desejos e aspirações dos clientes das agências 

dentro de prazos pré-estipulados, mediante as rotinas de trabalho pré-estipuladas. Schimdt 

(2004) assume esse aspecto como uma espécie de normalização da sobrecarga de trabalho, onde 

a quantificação em horas trabalhadas assumia não só o espaço de trabalho, mas muitas vezes o 

espaço da vida privada dos trabalhadores. Nessa perspectiva a autora cita a desmotivação 

profissional, visto que as jornadas de vida e de trabalho acabam se fundindo e não coexistindo. 

 

A sobrecarga de trabalho num espectro bastante diversificado de atividades; a invasão 

do espaço de vida privado por tarefas a serem executadas após a jornada de trabalho; 

o apagamento do interesse e do sentido do trabalho, a valorização da rapidez e fluidez 

dos contatos interpessoais em detrimento das possibilidades de diálogo e reflexão 

conjunta, entre outros. (SCHMIDT, 2004, p. 189). 
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Essa não coexistência acaba, como dito por Schmidt (2004), contribuindo para o 

apagamento do próprio interesse e do sentido do trabalho, o que entra em conflito quando 

falamos de uma geração, como os jovens da geração Z, que pouco se vê representada através 

das linhas de um escritório ou parâmetros de tempo. 

 

4.2. Remuneração  

 

Como vimos no contexto publicitário, temos um histórico sobre remunerações muito  

mais ligado à questão das verbas de mídia ou fee mensal do que propriamente às práticas 

criativas (SCHUCH, 2019). 

 

 [...] agências, sempre tiveram ideias, que poderiam ser exploradas como um produto e não 

apenas como uma campanha ou peça publicitária. O que ocorre é que ao invés de investigar 

se poderiam vender para o cliente uma ideia de um produto novo, “davam” esta ideia junto 

com o valor do fee mensal. (SCHUCH,2019, P.118). 

 

Para contextualizarmos, a questão do capital econômico e da remuneração na 

publicidade iniciamos a partir de Schuch (2019) quando cita, a partir da perspectiva do habitus, 

a questão da institucionalização de práticas como o BV (Bonificação por Volume) como um 

exemplo de institucionalização. Tal ato, como já explicado, concedia as agências um tipo de 

bonificação a partir da relação entre agências e veículos de mídia, o que possibilitava a 

construção de uma bonificação sobre rendimentos. Por exemplo: uma agência fechava acordos 

com uma emissora de rádio para veicular seus anúncios e assim recebia benefícios sobre cada 

acordo fechado, ou seja, uma porcentagem sobre o valor cobrado ao anunciante. Isso cerceou a 

vida financeira de muitas agências durante muito tempo, possibilitando com que se 

mantivessem, pagassem as contas e seus funcionários. Contudo, apesar das práticas de trocas 

de capitais, não há debates sobre os salários dos profissionais, o que acaba sempre se referindo 

ao imaginário social de grandes remunerações, mas apenas ligado aos profissionais famosos da 

publicidade e não aos profissionais do dia a dia. 

Adentrando mais nesse assunto entendemos que, assim como nas demais carreiras, os 

salários na publicidade sempre foram um objeto de destaque na profissão. A popularização do 

profissional no estereótipo MAD MAN, a ideia de uma remuneração glamourizada sempre 

percorreu o imaginário popular da profissão. Porém, precisamos considerar a diversidade do 

background das diferentes agências, formas e tipos de trabalho, além de procura nos mercados 

locais. 
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Atualmente, segundo o site guia da carreira (www.guiadacarreira.com) a remuneração 

do profissional de publicidade, no geral, e desconsiderando cargos e funções, é classificado em 

R$ 1.846,00 por 40 horas semanais em média. Porém, essa base salarial, pode variar de Estado 

para Estado e conforme as atividades desempenhadas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a 

média salarial estabelecida pelo Sindicato das Agências de Propaganda do RS (SINAPRO-RS), 

gira em torno dos R$1.665,00, valor que se torna oscilante mediante região do estado e também 

por cargo e função. 

Assim nos questionamos: como remunerar algo tão imaterial quanto a criatividade? 

Petermann (2011), apresenta a ideia do processo criativo a partir da perspectiva de algo 

imaterial, intangível, vindo de um prospecto de referências e processos experienciais do 

indivíduo. Como então esse processo poderia ser concretizado em uma jornada de 8 horas ou 

12 horas diárias? As referências da vida e do mundo particular também não fariam parte desse 

conjunto de inspirações, resultando também em trabalho? 

O fato é que o trabalho com publicidade, no contexto de mudança e rompimento de 

prática, se torna interessante a partir da perspectiva em que temos um profissional que hoje 

precisa ser multi (multitarefas, multiorganizado, multiconectado), que acaba sendo otimizado 

em uma figura só, mas que na livre percepção é uma pessoa única que realiza o trabalho de 

vários e consequentemente não só é mais ágil, como também mais rentável, já que quantifica 5 

funções que poderiam ser realizadas por cinco profissinais diferentes em uma só figura. 

Nesse sentido, não é incomum nos depararmos com diversos anúncios falando sobre 

ofertas de emprego para publicidade, demarcando o profissional como alguma função do 

marketing (auxiliar de marketing, gestor de marketing, assistente de marketing), atribuindo ao 

profissional as caraterísticas de boa redação, conhecimento em social media, habilidades em 

direção de arte, etc, reconfigurando até mesmo o real sentido da palavra marketing, que em sua 

origem, no modelo americano dos anos 1970 e esteve ligada muito mais ao planejamento em 

propaganda, com técnicas e táticas de venda, do que propriamente com a execução as atividades 

de criação em si.    

http://www.guiadacarreira.com/
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Figura 5- Classificado de emprego na área de publicidade. 

 

Fonte: https://www.desapega.net/p/assistente-de-marketing/ Acesso em 12 dez 2020. 

 

Nesse sentido de multiplicidade, também é importante salientar a figura do freelancer, 

ou do profissional chamado popularmente de “EUGÊNCIA16”. Um ator social que trabalha com 

a publicidade, mas acaba realizando várias funções, desde ser seu próprio chefe até ser seu 

próprio funcionário, atendendo demandas de arte, produção, atendimento, planejamento e até 

social media. Uma prática frequente como poderemos ver em nossas entrevistas no capítulo 5, 

e que por necessidade de contenção de despesas, acaba ganhando cada vez mais força nos dias 

atuais, uma vez que até pelo próprio aporte tecnológico dos computadores, conseguimos 

realizar todas as atividades, que antigamente eram segmentadas, em uma só máquina. 

Apesar de não objetivarmos tratar diretamente sobre as questões de gênero e 

identidade entre a atuação na propaganda esses aspectos nos chamam a atenção quando nos 

referimos as remunerações. Assim como apresentado por Minuzzi (2019) essa discrepância 

entre representatividade nos cargos de chefia e altos patamares nas agências também impacta 

consideravelmente nas relações de proventos, fazendo com que mulheres cheguem a receber 

até 1/3 do salário ao executarem as mesmas funções. Dessa forma, tratar a questão da 

propaganda sem dar atenção para essas questões seria replicar práticas que nos propomos aqui 

a refletir e debater. É necessária a consciência da variabilidade de discursos, sentimentos e 

ideias presentes no campo e não encarar tudo sobre uma perspectiva, única. 

A mesma coisa acontece sobre a percepção da discrepância salarial em relação aos 

aspectos étnico-raciais. Segundo uma recente pesquisa realizada pelo instituto Etnus17 em 2017, 

                                                 
16 Termo popularizado no meio publicitário que define o trabalho do profissional único que executa todas as 

funções de uma agência. 
17 Pesquisa disponível em: https://propmark.com.br/mercado/faltam-profissionais-negros-na-publicidade/ Acesso 

em 11/11/20. 

https://www.desapega.net/p/assistente-de-marketing/
https://propmark.com.br/mercado/faltam-profissionais-negros-na-publicidade/
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cerca de 0,7% dos cargos de liderança nas maiores agências do Brasil, são ocupados por pessoas 

negras. E em um país em que 54%18 da população é composta por pessoas negras, que chega a 

movimentar 94% da economia, esse dado se torna ainda mais alarmante. O fato é que como 

uma herança histórica do próprio racismo, a população negra tem pouco ou quase nenhum 

acesso as esferas de trabalho publicitário, como podemos ver na tipologia sob os cargos de 

liderança trazida pela Etnus. Apesar de não nos ser nosso lugar de fala, podemos aludir que 

também a falta de profissionais negros no mercado de publicidade, provém do próprio habitus, 

já que culturalmente e como interferência do racismo, a população negra sofre com 

preconceitos, discriminações e desigualdades em todos em sentidos. 

 Vemos então que a remuneração no trabalho publicitário se mostra totalmente 

dependente do tipo de trabalho, de questões raciais e de gênero e dos capitais acumulados do 

indivíduo durante a vida profissional. Criam-se desse modo barreiras entre o sustento e a 

idealização da realização profissional, entre muitos outros problemas que constituem o habitus 

e que muitas vezes são invizibilizados pela antiga visão de glamour e riqueza dos tempos áureos 

da publicidade no Brasil. 

 

4.3. Relações de trabalho 

Parece lógico que as práticas trabalhistas perpassem por elementos regulatórios. Seja 

a partir da definição de horários ou de regimes trabalhistas constituídos mediante acordos, uma 

espécie de conduta relacional sempre foi estabelecida moralmente ou por códigos de ética de 

cada função. Porém, através da normalização social de determinadas práticas, atos e condutas, 

salvo questões de gravidade, acabaram sendo inseridos no sistema como práticas popularmente 

aceitas. 

Assim, como vimos nos capítulos anteriores, a criação do campo publicitário foi 

perpassada pela normalização de condutas que adquiriram caráter daquilo que, para Bourdieu 

(2004), é o habitus. O protagonismo dado aos profissionais homens no ambiente publicitário 

pode ser considerado um exemplo disso. Em um ambiente historicamente conhecido pelo teor 

heteronormativo, branco e de altas classes sociais fez com que o sistema publicitário acabasse 

sendo representado através dessa constituição de imagem. Segundo Hansen (2017) vemos que 

o papel feminino na publicidade adquiriu um caráter quase de invisibilidade. Fora das posições 

de destaque as mulheres acabavam ocupando papéis de atendimento, secretariado ou cargos 

semelhantes, pois era necessário apresentar a figura feminina como sendo aquela causadora de 

                                                 
18 Fonte: IBGE- populacional 



55 

 

uma boa impressão frente aos possíveis clientes, na linha de frente, como uma cuidadora. 

Nascimento (2019) nos diz que no ano de 2019 a presença de um homem nos cargos de direção 

de criação e de uma mulher na direção de atendimento se repete cerca de 80 vezes em 167 

agências cadastradas no Paraná, por exemplo. Esses dados são interessantes ao percebermos 

que a região do Paraná está fora do eixo das grandes agências e multinacionais, como São Paulo 

e Rio de Janeiro. Maria Guimarães, criadora do projeto 65/10, em entrevista ao podcast 

Propaganda não é só isso aí, de Lucas Schuch, diz que a tensão que é criada (em alguns 

aspectos) para as mulheres no ambiente de criação. 

 

“ ai quando eu comecei a ter contato com mais mulheres dentros das agência, porque 

geralmente eu era a única na criação, ali mais ou menos por 2013/2012, a própria Thaís 

que é minha sócia, era minha chefe nesse momento, e aí eu tinha contato com outras 

mulheres as vezes da área de planejamento, não da área de criação, uma ou outra na criação 

as vezes, além da Thaís, ai eu fui vendo que era uma reclamação. Toda hora a gente tava 

reclamando de alguma coisa e era aquela coisa chata de você ter que tá aprovando ideia, 

as vezes com um cara e você vê que o cara responde alguma coisa que você sabe que não é 

normal, não é porque você tem menos experiência, você já começa a perceber os motivos 

assim, e isso foi ficando mais evidente em mim... (11:06) 

 

A profissão de publicitário, que sempre esteve envolta de um perfil de muito glamour 

também apresenta muitas fragilidades, como o estabelecimento de práticas19 que olhadas por 

outros pontos de vista poderiam ser vistas como pouco saudáveis. Casaqui (2011) aponta que o 

profissional de publicidade oscila entre a paixão profissional e suas fragilidades. E são nessas 

fragilidades que encontramos pontos importantes a serem debatidos, além de ações graves, que 

constituem até práticas criminais, como as condutas de assédio sexual. 

Para este trabalho, cientes da nossa posição de privilégios de classe, cor e gênero20, 

tomamos como perspectiva a questão do assédio na publicidade a partir de duas frentes: a do 

assédio moral e do assédio sexual. As práticas de assédio, tanto moral, quando sexual indicam 

condutas ou constrangimentos realizados por meio de ações, gestos ou palavras. Para esclarecer, 

trazemos o que diz a Lei sobre assédio. 

As práticas de assédio moral, sem amparo em escala nacional no projeto de lei n° 4742/ 

de 2001, ainda em pauta pelo Senado, encontram, muitas vezes respaldo jurídico em 

                                                 
19 Dentre as definições trazidas pelo grupo de planejamento em sua pesquisa de 2018, temos por exemplo a questão 

dos prazos “impossíveis” na entrega de trabalhos, que se tornou uma atividade rotineira da profissão e difere 

daquilo que é popularmente nos apresentado nas demais profissões, por exemplo. 
20 É necessário para nós indicarmos a nossa posição de privilégios na presente pesquisa, visto que como já dito, 

nossa vivência, nossos backgrounds nos conferem olhares e perspectivas comuns à nossa “bolha” e dessa forma é 

totalmente equivocado que afirmamos nossos debates a partir de lugares em que não temos o poder de fala, dessa 

forma não buscaremos adentrar ou trazer para debate questões específicas, como classe, gênero ou cor visto que 

nossas vivencias não nos conferem aptidão para isso.  
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jurisprudências sobre práticas vexatórias ou por leis estaduais/municipais. Uma das mais 

conhecidas leis que versa sobre o tema, é a lei n°13.288/02 do município de São Paulo, que em 

seu parágrafo único aborda que “Todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, 

a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo o duvidar de si e de sua competência, 

implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à 

estabilidade do vínculo empregatício do funcionário[...]” ( lei n°13.288/02), é considerado 

como assédio moral. Dessa forma todo e qualquer constrangimento ou prática que venha a 

constranger o indivíduo em sua esfera individual e que seja praticada de forma repetitiva, tanto 

por superiores, quanto por colegas de trabalho, é considerado assédio moral (SOUSA, 2019). 

Olhando para as práticas publicitárias, a pesquisa do Grupo de Planejamento, realizada 

em 201821, atribui à questão de assédio moral algumas práticas frequentes, como marcar prazos 

impossíveis, passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais, tomar crédito 

por ideias alheias, ignorar ou excluir funcionário, dirigindo-se a ele através de terceiros, sonegar 

informações, subestimar esforços, criticar com persistência e espalhar rumores maliciosos.  

Por sua vez, as práticas de assédio sexual nos ambientes de trabalho são legisladas pelo 

decreto de lei n°2.848 Art. 16 do código penal em que “Ato de constranger alguém com o intuito 

de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o assediador de sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” (Art. 

16- Lei n° 2.848). Isso significa que todas condutas, tanto físicas quanto verbais ou não verbais 

manifestadas através de um comportamento indesejado de caráter sexual, de forma humilhante, 

perturbativa ou intimidativa de modo a desestabilizar ou oferecer algum risco aos indivíduos, 

são consideradas e legisladas criminalmente como práticas de assédio sexual. 

Não podemos normalizar situações que tragam o descrédito ou ajam de maneira 

vexatória ou até criminosa aos profissionais, pois há consequências não só no âmbito 

profissional, como também no pessoal. Conforme nos mostra a pesquisa apresentada pelo grupo 

de planejamento de São Paulo em 2017, cerca de 99% dos profissionais de comunicação do 

Estado relataram já ter sofrido algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Acrescido 

a isto, 97% dos entrevistados afirmam que ocorrem situações de assédio de cunho sexual no 

ambiente de trabalho. E dessa porcentagem, 51% dos homens e 62% das mulheres respondentes 

destacaram que tiveram algum sintoma de saúde como ansiedade ou depressão advindos das 

práticas trabalhistas (podendo ser resultados de práticas de assédio moral ou não).  

Além disso, podemos ver que o espectro social em que vivemos encontra uma sociedade 

                                                 
21 Pesquisa disponível em : https://grupodeplanejamento.com/hostilidade-silencio-e-omissao/. Acesso em 

12/11/18. 

https://grupodeplanejamento.com/hostilidade-silencio-e-omissao/
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cercada por paradigmas de transtornos de saúde mental oriundos, muitas vezes, dos campos de 

atuação profissional. Conforme dados apresentados pela OMS em 2017, e apresentados pela 

revista ARCO (2018), o Brasil possui a maior taxa de ansiedade do mundo. O país detém o 

primeiro lugar da América Latina em casos de depressão e o quinto lugar no mundo. Tal fato 

faz com que 9,3% da população total do país apresente níveis de ansiedade (cerca de 18,6 

milhões de pessoas) e cerca de 5,8 % da população apresente casos de depressão 

(aproximadamente 11,5 milhões de pessoas) 

Sobre isso, Barros et al (2017) baseiam-se nos ideais de BROWN; CHARLWOOD e 

SPENCER (2012) para falar sobre o espectro da saúde mental do trabalhador. Para as autoras, 

baixos níveis de satisfação estão ligados a altos níveis de estresse, baixa autoestima, ansiedade, 

depressão, entre outros. Entre a geração Z isso fica mais claro, a partir de um tratamento que 

fuja de seus interesses, ou que lhes ocupe tempo em que poderiam estar envolvidos em outras 

atividades: “Esses jovens se demonstraram dispostos a trabalhar mais, desde que seu trabalho 

seja interessante”. (BARROS, et al, 2017, p.13). Sendo assim não há como negar que interesses 

e influencias devam ser considerados pelo campo da publicidade nessa nova readequação de 

um perfil de trabalhadoras e trabalhadores.  

Junto a isso, segundo a pesquisa “ O guia Vice para 2030”, produzida pelo site de 

notícias e entretenimento Vice 22  para os nascidos na geração Z há um agravamento das 

condições que temos hoje, como disparidade de riquezas e violação de direitos humanos. Mas 

esses jovens se reconhecem no papel de agentes transformadores desses cenários. Cerca de 76% 

dos entrevistados23  se identificam como ativistas, dado que demonstra a preocupação e o 

posicionamento dos mesmos frente a questões sociais. E 80% dos entrevistados disseram que 

ingressariam em organizações que lutam pelas questões que os preocupam.  

Felipe Simi, Fundador e head da SOKO, empresa do ramo publicitário data-driven 

earned media24, afirma em sua publicação no site Meio e Mensagem25 que pode até soar certo 

idealismo, mas o futuro de nossa indústria depende de um enfrentamento das desigualdades e 

privilégios. Seu relato nos mostra uma perspectiva bem sutil, mas fundamentalmente 

interessante sob a ótica da construção das relações de capital social no ambiente publicitário. 

Para Simi (2019) não basta termos apenas uma diversidade de modo a cumprir protocolos, a 

construção dessas relações sociais deve advir de muito antes, uma vez que as identidades 

                                                 
22 <<www.vice.com>> acesso em 20/11/20 
23 A parcela de jovens entrevistados corresponde a nascidos nos EUA e no Reino Unido. 
24 Orientadora de dados baseada em ganho de media e construção de  storyteling 
25 https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-

combate-as-desigualdades.html 

http://www.vice.com/
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-combate-as-desigualdades.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/12/17/o-futuro-da-publicidade-depende-do-combate-as-desigualdades.html
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também não cumprem um papel hegemônico mas se intersseccionalizam, e é isto que irá definir 

cada vez mais os nossos rumos. 

 

Na hipercomplexidade de variáveis na comunicação, já não basta diversificar. É preciso 

proporcionalizar. Uma diversidade granular — e muitas vezes estetizada — não tem mais 

fôlego (e nem paciência, confesso) para cumprir protocolos. Não basta na equipe uma pessoa 

negra para endossar a criação de uma peça, uma dupla de mulheres para aquela conta de 

beleza, um LGBT para criar para a semana do orgulho e uma pessoa do Nordeste para validar 

o roteiro do filme regional. As identidades são muito, mas muito mais interseccionais do que 

conseguiremos limitá-las. E é delas o nosso amanhã. (Simi, 2019, Meio e Mensagem) 

 

 O fato é que o reflexo das velhas práticas que se enraizam no habitus se faz presente 

e assim se adaptam a novas formas que também possuem suas peculiaridades e nesse 

movimento de tensão acaba por afetar diretamente da vida e na rotina do próprio profissional. 

Esse fato muitas vezes serve como um elemento gerador de tantos questionamentos que impacta 

na própria saúde dos profissionais da propaganda. Então construímos uma relação tóxica com 

o trabalho, impactando em questões de saúde, especialmente saúde mental. Consoante a mesma 

pesquisa já apresentada, do Grupo de Planejamento de São Paulo, cerca de 62% das mulheres 

e 56% dos homens relataram ter sofrido algum tipo de sintoma de saúde como ansiedade, 

depressão, sentimento de inutilidade ou insônia em decorrência de práticas abusivas no 

ambiente de trabalho em publicidade. Porém, dessa estatística, 57% de mulheres e 50% de 

homens disseram optar por se calar por medo de serem julgados. Ainda cerca, de 58% de 

mulheres e 45 % de homens respondentes, também afirmaram se calar por medo de serem 

demitidos e 61% de mulheres e 63% dos homens também disseram se calar por medo de 

represálias. Ou seja, nos questionamos se esse ambiente de tensão também não provém de 

questionamentos sobre um contexto geracional, em que práticas podem ser realizadas de 

maneira distinta.  

4.4. Investimentos em formação  

 Não podemos negar que há uma parcela considerável de tempo e de investimento 

financeiro na formação em publicidade e propaganda. São despesas que vão desde as mais 

básicas como transporte, mensalidades, alimentação, moradia, até despesas maiores como 

investimentos em computadores para as atividades em aula, softwares e cursos de 

aperfeiçoamento ou de aprendizagem extraclasse. É claro que, de maneira alguma, podemos 

utilizar esses investimentos como maneiras que justifiquem única e exclusivamente algumas 

práticas e habitus do nosso meio, já que essas ações ocorrem independentemente do curso de 

graduação escolhido.  

Contudo, é interessante racionalizar tal questão sob a perspectiva da glamourização, 
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conhecida na publicidade através da manifestação em eventos exclusivos do meio e das tão 

conhecidas premiações. Como dito por Aucar (2016), a figura do profissional estilo MAD 

MEN, se solidificou em nosso meio e, por mais que aja um movimento de mudança, quem é 

tratado como uma figura de excelência ainda é aquele mesmo profissional, heterossexual, 

branco, cisgênero, estável financeiramente e, especialmente, com uma determinada  formação.  

Para irmos um pouco além nesta questão é interessante pensarmos também na 

distinção entre o ensino público, privado e o comportamento dos estudantes. Segundo 

reportagem do jornal gaúcho Zero Hora, realizada por Itamar Melo em 201926, o investimento 

em educação superior gira em torno de 1% do PIB nacional. Nesta mesma reportagem, segundo 

Gregório Grisa, doutor em educação, esse valor não representa uma soma astronômica quando 

nos referimos a educação pública. Por exemplo, de cada R$100,00 gastos em educação pública 

, apenas R$ 18,00 vão para a educação superior, nesse pequeno montante , apenas R$3,00 vão 

para gastos funcionais das instituições, enquanto os outros R$14,00 ou R$15,00 são de gastos 

obrigatórios como pagamentos de servidores, encargos e aposentadorias. Na média, segundo a 

associação brasileira de mantenedores do ensino superior (ABMES), o custo por estudante em 

uma universidade pública gira em torno dos 20 mil reais por ano.27 

Acrescido a isto também temos de considerar o número de estudantes matriculados 

nessas instituições. Em 2003, tínhamos cerca de 500 mil estudantes matriculados em 

instituições públicas no Brasil. já em 2017, pouco mais de 13 anos depois, esse contingente 

passava dos 1,3 milhão.  

No ensino privado a realidade também foi diferenciada indo de 3,9 milhões em 2007 

para 6,2 milhões em 2017. Por ausência de dados e fontes, é difícil para nós estimarmos o custo 

anual de um estudante em uma instituição privada. Contudo para termos uma base dos custos 

individuais de cada aluno podemos tomar como referência o valor das mensalidades das 

instituições no curso de publicidade e propaganda. Segundo o site guiadecarreira.com28 a média 

das mensalidades no curso gira entre R$500 e R$3.000,00 mensais. Dessa forma, ao 

analisarmos esses dados vemos que podem ser consideravelmente equiparáveis, 

desconsiderando fatos como manutenção das universidades, programas de bolsas e 

financiamentos. Porém sabemos, na prática, que critérios como atenção continuada, ensino e 

                                                 
26 https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/05/o-brasil-gasta-demais-com-universidade-

publica-veja-numeros-e-comparacao-com-outros-paises-cjw6ja8lx00ad01s9z9iyrizh.html < acesso em 04/10/20. 
27 https://abmes.org.br/noticias/detalhe/2081/estudante-de-universidade-publica-custa-89-a-mais-que-aluno-

fies#:~:text=Em%202015%2C%20o%20custo%20m%C3%A9dio,%C3%A9%20uma%20alternativa%20mais%

20barata. <acesso em 20/10/20. 
28 www.guiadecarreia.com.br < acesso em 18/10/20.> 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/05/o-brasil-gasta-demais-com-universidade-publica-veja-numeros-e-comparacao-com-outros-paises-cjw6ja8lx00ad01s9z9iyrizh.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/05/o-brasil-gasta-demais-com-universidade-publica-veja-numeros-e-comparacao-com-outros-paises-cjw6ja8lx00ad01s9z9iyrizh.html
https://abmes.org.br/noticias/detalhe/2081/estudante-de-universidade-publica-custa-89-a-mais-que-aluno-fies#:~:text=Em%25202015%252C%2520o%2520custo%2520m%25C3%25A9dio,%25C3%25A9%2520uma%2520alternativa%2520mais%2520barata
https://abmes.org.br/noticias/detalhe/2081/estudante-de-universidade-publica-custa-89-a-mais-que-aluno-fies#:~:text=Em%25202015%252C%2520o%2520custo%2520m%25C3%25A9dio,%25C3%25A9%2520uma%2520alternativa%2520mais%2520barata
https://abmes.org.br/noticias/detalhe/2081/estudante-de-universidade-publica-custa-89-a-mais-que-aluno-fies#:~:text=Em%25202015%252C%2520o%2520custo%2520m%25C3%25A9dio,%25C3%25A9%2520uma%2520alternativa%2520mais%2520barata
http://www.guiadecarreia.com.br/
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aprendizagem podem variar muito quanto ao tipo de instituição, basta folharmos os jornais para 

vermos a crise que afeta as Instituições Públicas no Brasil atualmente em função do cortes de 

verbas. Por outro lado, vemos o sucateamento do ensino nas instituições privadas, 

principalmente no que diz respeito a remuneração e sobrecarga docentes e pouca ou nenhuma 

valorização da formação continuada em nível de pós-graduação.    

Esse questionamento sobre custos é apenas o início dessa desigualdade. Nosso 

discurso aqui não tem o objetivo de elucidar e trazer a questão da disparidade e 

representatividade de instituições públicas e privadas de maneira completa, pois envolveria 

outro tipo de pesquisa. Entretanto, apesar de os custos estarem em uma média anual 

equiparável, as realidades dos estudantes não podem ser consideradas de uma maneira isolada. 

A formação e apreensão dos capitais, como dito por Bourdieu (1983), é um elemento de 

fundamental reconhecimento para a análise nessa pesquisa. Petermann (2011) nos diz que a 

forma e os modos de fazer desses estudantes e futuros profissionais perpassam uma parcela 

discursiva daquilo que é visto nas universidades e faculdades: 

 
Em publicidade, os modos de fazer de cada profissional, independente da área de atuação, 

são divulgados de diferentes maneiras e as funções solidificam-se e determinam-se nos 

discursos constituídos nas universidades, nos festivais, nos sindicatos e nas associações, que 

formam mecanismos de delimitação e promoção de cada área na sua prática. ” 

(PETERMANN, 2011, P. 81) 

 

Junto com essa perspectiva da autora, encontramos os investimentos em educação (em 

seu excesso ou falta) como um elemento potencializador de discursos institucionalizados e do 

habitus. Visto que, como um elemento de distinção tanto de capital econômico quanto  cultural 

e social, contribuem para a solidificação e construção de discursos hegemônicos, aumentando 

a desigualdade. 

4.5 Visibilidade da profissão 

 

Culturalmente e socialmente foi atribuída à profissão de publicitário, o estereótipo de 

profissionais dotados de criatividade. Em sua análise, Petermann (2011) figura esse 

posicionamento com a construção da ideia de criatividade como dom: 

 [...] para ser publicitário, não basta ter concluído a graduação em uma escola de 

Publicidade e Propaganda. Os requisitos são outros, ter nascido com o “dom” de ser 

publicitário, para então trabalhar numa agência e ali estabelecer relações às demandas pelo 

grupo incorporando-se ao habitus do publicitário criativo. (Petermann, 2011, p. 103). 

 

 Ou seja, assim como na visão da autora, todo o histórico de estudos, cursos e 

posicionamentos é minimizado de certa forma e acaba-se popularmente atribuindo à figura 
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publicitária o estereótipo do ser criativo por natureza. Algo quase que divino que ultrapassa 

qualquer limite de esforço atribuído mediante estudo e surge de um modo natural, inato. E essa 

visão também é compartilhada no imaginário social da profissão. 

Assim formam-se os cânones, as referências profissionais e se distinguem socialmente 

aqueles que executam tarefas fora do eixo criatividade. Sim, há uma visão sobre o dom criativo 

e até uma predisposição individual de cada pessoa ao lidar com as situações profissionais de 

maneira a achar soluções por caminhos pouco comuns. Porém, é nas generalidades que 

encontramos diversas construções marcadas por institucionalizações e habitus. Rocha (1995), 

diz que em uma profissão de prestígio, mecanismos de legitimação são acionados pelos 

profissionais para criar uma imagem na sociedade. Na publicidade, temos pelo menos cinco 

bases: o salário, que compõe um padrão de vida, a função sócio-econômica da profissão, a 

história da publicidade, a passagem por uma educação em nível superior e o conhecimento para 

desempenhar a profissão (Rocha, 1995, p.44). E, é através dessa perspectiva do habitus que se 

constroem socialmente os estereótipos sobre o que é ou o que não é publicidade, quem são seus 

atores sociais e quem não. Limitam-se características e grupos de pessoas. 

Um exemplo disso é como dito por Petermann (2011), em que até os próprios hábitos 

individuais, como vestimentas, gostos musicais e lugares que frequentam, acabam por definir 

o próprio publicitário. Na figura 6, temos essa representação ligada a um meme29 de internet. 

. 

                                                 
29 Segundo reportagem da revista nova escola ( www.novaescola.org.br) o termo meme é equivalente a unidade 

básica de transmissão cultural que se dá por meio da imitação. Segundo o biólogo Richard Dawkins diz que a 

palavra provém da raiz grega de mimesis, que significa imitação. Logo, no contexto da internet, refere-se a tudo 

aquilo que é ressignificado a partir de um novo contexto e assim viraliza dentre o meio. 

http://www.novaescola.org.br/
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Figura 6 - meme reunião de criação. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pg/ppdadepressao/photos/?ref=page_internal< acesso em 28 out .2020> 

 

E, mesmo sendo em tom de brincadeira, isso reflete a construção de estereótipos da 

publicidade, com homens, heterossexuais, descolados com suas camisas xadrez, brancos e 

cisgêneros, por exemplo. Isso comprova que a internalização de uma conduta advinda de 

tempos onde havia pouco espaço para questionar a propaganda, impacta na representatividade 

das minorias presentes no campo. 

Em entrevista ao podcast Propaganda não é só isso aí (PNESIA), Thais Fabris, 

sócia da consultoria Meia Cinco Dez (65/10), especializada em comunicação com mulheres, 

exemplifica através de um exemplo pessoal, como essa representação da propaganda 

brasileira, em seu histórico e na institucionalização do glamour da publicidade, pode ser vista. 

 
[...]uma coisa que eu vejo é toda aquela coisa yupi da década de 90, e que os publicitários 

brasileiros, eram o que eram os operadores da bolsa americana, aquela coisa de gente 

estricnada , porque era onde estava fluindo muito dinheiro. Sabe quando tem um rio de 

dinheiro caindo, como se estourou o balão da festa e todas as crianças vão se mata [sic] pra 

pegar aquele doce que caiu do balão? Era isso a década de 80 e 90 na publicidade brasileira. 

Foi aí que nasceram os grandes dinossauros, DP&Z, DM&9 o grupo ABC todinho, sabe a 

Wbrasil tinha uma música da W brasil, você tem noção?” Isso não existe em lugar nenhum 

do mundo, quando eu morei em Portugal, publicidade era uma profissão, não tinha todo o 

glamour da profissão. Era uma profissão, como médico é uma profissão, advogado é uma 

profissão, e seis horas a canetinha caiu. Aqui é que ainda tem aquela herança yupi e esse 

glamour da pizza da madrugada, que achar que sair as seis horas é errado. Isso beneficia 

muito quem? O patrão explorador.[...]( PNESIA,2020,13:50-15:05) 

 

 

Como dito por Thais Fabris (2020), a rotina do dia a dia do trabalho publicitário, todo 

o glamour histórico, o prestígio e a visão criativa sobre os profissionais se sobrepõem a padrões 

https://www.facebook.com/pg/ppdadepressao/photos/?ref=page_internal%253c
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e tarefas diárias de trabalho que não perpassam, muitas vezes, sob ideias criativas ou méritos 

de premiações a cada hora. Pelo contrário, no dia a dia a realidade é bastante diferente. E isso 

não só impacta na forma com que a profissão é vista, mas, na remuneração, carga horária e até 

saúde mental destes profissionais, como veremos a seguir.  

4.6 Círculos sociais 

 

Como uma das principais formas de envolvimento interpessoal, os círculos sociais, 

que estão diretamente relacionados aos níveis de capital sociais no campo da publicidade, são 

parte de qualquer profissão. Porém na publicidade eles também atuam como um elemento 

identificador não apenas da profissão, mas também de prestígio e destaque. Fato este que é 

reiterado por eventos e maneiras de socialização exclusivas. Os festivais de publicidade, como 

o Festival de Publicidade de Gramado-RS são exemplos de reiteração dessas práticas através 

da distinção entre palestrantes do meio e demais profissionais. Esses primeiros, são vistos como 

providos de uma certa experiência maior de mercado, os chamados figurões que traduzem de 

certa formam as tendências e destaques da profissão. Como em Petermann (2011), a presença 

desses profissionais ocupando posições de destaque acaba corroborando a legitimação do que 

é ou não dito como tendência no meio. Delimitam-se então círculos entre o que é legítimo ou 

não na profissão. 

Por hora, além de um elemento identificador de prestígio outro ponto de destaque é 

que os círculos sociais da publicidade acabam servindo como um meio de delimitação entre os 

próprios publicitários. Assim, profissionais de atendimento são condicionados a participarem 

de eventos da área de atendimento, profissionais de planejamento dos eventos de planejamento 

e os de criação, eventos de criação.   

Petermann (2011) nos diz que “com isso, espaços e delimitações são preservados, 

estabelecendo uma espécie de reserva a cada profissional (Petermann, 2011, p. 81)”. Sendo 

assim definem-se papéis e limites profissionais. A autora também afirma que a partir dessa 

construção de habitus fomentamos a ideia de que, como em um jogo, existe a figura de 

treinador. Na publicidade, é aquele profissional que mostrará como se redigem os textos, como 

se executam os layouts e modos subjetivos de ser um redator ou diretor de arte, por exemplo. 

E esse ciclo de relações sociais proporcionadas pelo ambiente de nossa profissão também 

fomenta esse discurso de preservação de círculo, de maneira quase que automática. Petermann 

(2011), diz que o estabelecimento de um habitus, nos profissionais de criação, por exemplo, 

perpassa, aciona e é acionado por estruturas do capital social. A profissão institui-se não só por 

uma visão academicista, mas pela inserção em um mercado altamente concorrido e pelo 
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estabelecimento de laços, em uma rede vital de contatos. Essa rede define não só o 

comportamento interacional dos indivíduos, mas a forma com que sua carreira irá se delinear. 

A autora ainda acrescenta que o ser publicitário não é só definido por um conjunto de práticas 

e saberes, mas por um reconhecimento de uma rede de pares, se veste, anda e frequenta lugares 

parecidos (PETERMANN, 2011, P.93), ou seja, constituindo o habitus. 

Se acrescermos uma perspectiva mais social nessa percepção sobre o habitus, 

acabamos gerando uma fonte de tensionamentos de importante valia para o presente estudo.  

Efetivamente os eventos são lugares de estabelecimento desta rede de contamos e de fomento 

do capital social. Analisamos, a partir de agora, a imagem abaixo retirada do site do evento 

Gramado Summit, que seria realizado no ano de 2020, mas em decorrência do momento social 

de pandemia, foi adiado para 2021. O evento tem o objetivo de integrar profissionais de diversas 

áreas, especialmente da publicidade, apresentando e discutindo formas de inovação e 

tecnologia.  

Figura 7- Preço de ingressos eventos. 

 

Fonte: https://www.gramadosummit.com/ingressos < Acesso em 26 out. 2020>. 

 

A imagem em questão ( figura 7) refere-se aos preços dos ingressos para participação 

como ouvinte no evento. Se tivermos a representação desse jovem publicitário no exemplo que 

demos A e B, um deles (jovem A) com maior capital econômico, que por condições financeiras 

e de pertencimento de classe e status social tem acessos facilitados a meios de integração como 

palestras e reuniões de grupos publicitários e outro (jovem B) que por um capital econômico 

menos elevado e que com poucos recursos tanto financeiros quanto sociais, podemos perceber 

que os próprios valores do ingresso desse evento não permitem que ambos possam vir a 

frequentar os mesmos círculos sociais de relacionamento em propaganda (analisando de forma 

https://www.gramadosummit.com/ingressos


65 

 

generalizada).  

Com isso não podemos dizer que há um amplo ciclo de relacionamento entre os 

profissionais da propaganda, já que há um nicho restritivo até mesmo de capital financeiro, 

como no exemplo acima. É claro, que podemos estar fazendo uma generalização até mesmo 

apressada sobre o tema e a inclusão desse jovem com menos condições no campo publicitário, 

uma vez que desconsideramos na análise eventos inclusivos, gratuitos e até mesmo políticas 

das empresas de propaganda em inserir seus funcionários neste tipo de evento. Também 

acabamos por excluir a perspectiva da questão, em outras graduações e formações profissionais 

terem seus eventos e participarem de eventos de publicidade, porém nos chama atenção o fato 

da própria divulgação desses eventos ocorrer em nichos também especificados.  

E por falarmos em nichos, outro fato interessante, é que as vezes  temos em nosso 

campo, profissionais de publicidade que são filhos de também publicitários. De certa forma, 

eles já nascem inseridos e constroem seus capitais culturais, sociais e relacionamentos, estando 

imersos em círculos da propaganda quase que de forma natural, pois nasceram nesse ambiente, 

tendo seus acessos e interações com outros profissionais do meio de forma mais natural.  

Assim, nos chama a atenção e torna-se válido a perspectiva de que o próprio meio, de 

certa forma, atua como elemento segregador dos próprios profissionais. Cria-se uma distinção 

e há a formação de círculos sociais ainda mais específicos dentro da própria profissão, o que 

também contribui para a manutenção de um habitus. Podemos dizer que até bem pouco tempo 

atrás existia somente um modo de fazer propaganda, quando hoje temos novos profissionais 

ingressantes no campo, que possuem uma visão diferenciada com outros modos de fazer e agir 

por seu próprio contexto geracional. 
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5 PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS 

Para entender quais e como se comportam esses pontos de tensão no campo da 

publicidade que se estabelecem tanto por um conflito geracional quanto pela estrutura do 

próprio campo, em seu habitus, capitais e suas práticas institucionalizadas, vemos a necessidade 

de falar com os jovens profissionais da publicidade. Dessa forma, essa pesquisa se dedicará a 

compreender e entender qual a relação desses jovens profissionais com o habitus do campo 

publicitário, e assim iniciará seus passos por meio de uma pesquisa qualitativa que pode nos 

dar aporte para debater mais afundo tal questão, como veremos na instrumentalização 

apresentada no próximo capítulo. 

As etapas de nossa metodologia compreendram 4 passos principais (figura 8),iniciando 

por uma pesquisa exploratória, para entender mais sobre o campo, seguindo para uma 

metodologia de revisão bibliográfica, em que revisitamos autores e pesquisas sobre nosso 

campo, habitus e recorte do tema e seguindo por  mais duas outras etapas metodológicas, uma 

a partir de um questionário quantitativo e outra a partir de um questionário qualitativo. Tanto 

em uma quanto em outro questionário vimos a necessidade de apresentar o instrumento e seus 

dados resultantes, uma vez que a necessidade do primeiro embasa a roteirização do segundo, 

cujos resultados serão mais aprofundados em nosso capítulo 6 . Dessa forma, conseguimos 

costruir um raciocínio mais linear, apresentando não só o que tangencia as bibliografias e 

métricas sobre o campo, mas também o que faz parte das práticas  do cotidiano dos profisionais. 

 

Figura 8 - Metodologia da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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 Assim, nosso primeiro passo de pesquisa realizado foi uma pesquisa exploratória, para 

compreender mais sobre a profissão e quais seriam nossas possíveis abordagens acerca de nosso 

tema. Para podermos realizar tal fato partimos para um segundo passo que consistiu na  revisão 

bibliográfica, para que pudéssemos entender a publicidade a partir de uma perspectiva histórica 

e de sua função como elemento social e de estudo. Necessitamos, assim revisar a conjuntura de 

práticas e habitus no meio publicitário e como se dá sua manifestação nos campos de ação. Na 

perspectiva de nosso estudo tanto das práticas quanto da própria profissão, fomos além de 

autores clássicos, como Bourdieu (1983) e Berger e Luckmann (1985), procuramos utilizar 

assim a diversidade como elemento de significação, devido a própria contemporaneidade do 

tema. Priorizamos a utilização de obras de autoria de mulheres, autores (as) negros (as) e  

LGBTQIA+, visto que a partir de nossa análise inicial não podemos querer uma publicidade 

diversa e encará-la somente pela perspectiva de homens, brancos, privilegiados e hetero-

cisgênero.  

A partir dessa revisitação, como nosso terceiro passo, colocamos em pauta a questão 

de entender diretamente e de forma mais estatística o habitus e os mecanismos de 

institucionalização no campo da publicidade, problematizando-os. Por isso, utilizamos como 

nosso terceiro aporte metodológico, a realização de uma pesquisa de caráter quantitativo, por 

meio da realização de um questionário online, via google docs, com egressos e estudantes do 

curso de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM e 

Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. Tal ato vem como forma de entendermos e 

traçarmos rumos de nosso trabalho e analisar propriamente nosso corpus para a consolidação e 

criação de um roteiro mais fiel para a aplicação de nossa pesquisa qualitativa, que vem a ser 

nossa última técnica a ser aplicada nesta pesquisa. 

Para a realização dos questionários de intuito quantitativo, que encontramos  ao final 

deste texto no apêncice A, utilizamos uma amostra por conveniência obtida junto a coordenação 

do Curso de Publicidade e Propaganda da UFSM, através de uma lista de mailing com e-mail 

dos formandos 2020 e contato com amigos egressos do curso, tanto na UFSM quanto na 

UNIPAMPA. Sua aplicação foi realizada entre Maio e Julho de 2020, sendo uma forma 

incipiente de nosso estudo exploratório, instrumentalizando ainda mais a testagem para 

construção de nosso diálogo. Ao total tivemos 35 respondentes, porém com validação de 

respostas por se encaixarem em nosso recorte sobre a geração Z e por estarem trabalhando com 

publicidade atualmente, passamos a 14 respondentes válidos. 

Nossos questionamentos e indagações pré-roteirizados da pesquisa quantitativa 
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giraram em torno dos platôs30  identificados por Schuch (2019). Com isso buscamos uma 

abordagem mais significativa de posicionamentos e inquietações de nossos respondentes. 

Nossa postura perante as questões girou em torno de uma abordagem mais contemplativa dos 

próprios capitais. Dessa forma ligamos questões de salário ao capital econômico, relações de 

trabalho e assédio ao capital social e carga horária ligada a um capital cultural da própria 

profissão, uma vez que partimos do pressuposto da normalização das horas extras e noites afora 

no ambiente de trabalho. Elementos como investimento em formação, visibilidade da profissão, 

círculos sociais também aparecem indiretamente nesta primeira etapa, ligados 

consequentemente aos capitais econômicos, cultural e social, respectivamente.  

Por conseguinte, esse raciocínio de construção nos serviu como base para entendermos 

e contextualizarmos ainda melhor o campo e suas práticas e condutas. Foi necessário observar 

os jovens profissionais de uma forma complexa e não somente como executores ou reprodutores 

das práticas. Com isso, as percepções e relações deles (as) com o campo da publicidade também 

foram observados de modos diferentes. 

Como já dissemos ao compararmos níveis diferentes de capitais a partir a realidade de 

dois alunos não teremos as mesmas percepções de mundo e realidades na propaganda. E isso 

sim deve ser um ponto levado ao debate significativo sobre o habitus publicitário. São nesses 

detalhes que encontramos significações reais e necessárias às mudanças em nossa profissão. A 

idealização de rotinas de trabalho, premiações e grande reconhecimento serve como uma 

espécie de lente, que filtra diversas realidades e seleciona os profissionais tendo como base a 

obtenção de capitais. Tratam-se de reconhecimentos e contextos sociais diversos que além de 

muito cuidado merecem ser tratados com as devidas particularidades. 

5.1 Pesquisa Quantitativa  

Através do compartilhamento nas redes sociais e envio aos alunos cadastrados no 

mailing de formandos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), nessa primeira fase, chegamos ao total de 14 respondentes válidos. Ou seja, 

alunos egressos ou formandos de cursos de publicidade e propaganda ( figura 9) , que trabalham 

na área atualmente e são nascidos a partir do ano de 1995, citado por Ceretta e Froemming (2011) 

como início da geração Z. 

                                                 
30 O conceito de platôs trazido por Schuch (2019) provém da ideia da botânica trazido por Deleuze e Guattari 

(1995) em que chamamos a multiplicidade conectável de hastes subterrâneas que se unem para conectar um 

rizoma. 
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Figura 9- Tempo de formação. 

 

Fonte: O próprio autor. 

  

 

Dentre as entrevistas, também tivemos a predominância de uma área de atuação, mista 

que configura a aproximação com inúmeras funções dentro da propaganda, mas que em todas 

suas formas perpassa sob o eixo da criação (figura 10). Nesse ponto é interessante notar que 

essa proposição por uma definição das funções, que remonta a propaganda em sua forma 

tradicional e por tecnicidades, já é percebida de uma forma diferenciada, o que nos leva a crer 

em duas hipóteses: temos na primeira uma reconfiguração das funções em nosso ambiente 

de trabalho, como maneira de integração e diversificação e na segunda uma possível questão 

de acúmulo de funções, uma vez que mais adiante perceberemos uma recorrência por 

realização de horas extras e desgaste da saúde mental. 
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Figura 10- Área de atuação 

 

Fonte: O próprio autor. 

Acrescido a isto, em nossa investigação, podemos ver que há entre nossa parcela 

entrevistada, uma recorrência em execução de funções diferentes daquelas em que foram 

contratadas, nesse ponto também nos dando possíveis indícios de uma mudança nas 

configurações funcionais ou excesso de trabalho. (Figura 11). 

 

Figura 11- Definição de funções. 

 

fonte: O próprio autor. 

  

Nesse passo, também nos foi mostrado que em sua maioria a predominância em 

regime de CLT, (figura 12)  ou seja mediante carteira de trabalho assinada, o que também 

demostra práticas institucionalizadas de contratação e regimes de trabalho. Logo, 

encontramos aí indícios de um contexto social de um ambiente corporativo, de parâmetro de 
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escritórios ou agências tradicionais, figuras de representação de autoridade, como chefes ou 

superiores, dessa forma se aproximando de modelos tradicionais de certa forma.  

 
Figura 12- Regime de trabalho. 

 
Fonte: O próprio autor. 

Porém nessa mesma linha, nossa abordagem sobre modelos de trabalho também foi 

uma questão bastante interessante em nossa amostra, uma vez que apesar de termos regimes 

de trabalho mais formais via CLT, temos a recorrência de formatos que se distribuem entre 

práticas de home office e meio presencial (figura 13), aproximando-se mais dos novos 

modelos de trabalho e configurações de agência. Vale aqui salientar que como já dito no início 

deste trabalho tal questão também pode ter certa influência do meio, uma vez que no ano desta 

aplicação, estamos vivendo um contexto social de pandemia, situação que levou muitas 

empresas a adotarem regimes de home office, muito mais por uma questão de adaptação das 

formas de trabalho do que propriamente mudança de paradigma na profissão. 

 
Figura 13 - Ambiente de trabalho 

 
Fonte: o próprio autor. 
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 Também nos chama a questão de dois pontos que para nós atuam como pilares de 

nossa pesquisa: o contexto da carga horária e da remuneração.  Sobre o primeiro, vemos que 

essa parcela de jovens profissionais adota padrões em que a jornada de trabalho dura menos 

de 8h diárias (figura 14). 

 

Figura 14- Jornada de trabalho 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Contudo, em contraponto a tal questão, apesar de podermos perceber um movimento 

de flexibilidade de carga horária, ainda temos a predominância da realização de horas extras, 

Nesse aspecto, também foi apontada  a realização de horas extras em uma situação isolada e a 

realização de horas extras sob um regime frequente, contudo em nenhum aspecto a pesquisa 

apontou a não realização de horas extras. (Figura 15). 

 

Figura 15- Horas extras 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Nesse sentido a questão da remuneração também nos chama atenção mais uma vez, 

pois a parcela entrevistada afirmou em sua maioria que há um parâmetro de remuneração 

inferior aquele estabelecido pela base da categoria, no Rio Grande do Sul, cerca de mil 

seiscentos e sessenta e cinco reais conforme o sindicato das agências de Propaganda. 31(Figura 

16) 

Figura 16- Remuneração 

 
Fonte: o próprio autor. 

Acrescido a isto, as horas extras também são um ponto de destaque mais uma vez, 

visto que apesar de horários de trabalho que fogem ao padrão típico, sua realização é constante 

e impacta no eixo da remuneração, uma vez que a maioria das pessoas entrevistadas alegou 

não receber dispêndios tanto financeiros, quanto de compensação de horas, após a 

realização da prática de horas extras. (Figura 17). 

 

                                                 
31 <http: www.sinaprors.com.br> Acesso em 20 jul.20. 

http://www.sinaprors.com.br/
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Figura 17-Recebimento de horas extras. 

 

Fonte: O próprio autor. 

Nesse ponto, em decorrência das funções que executam e a remuneração 

correspondente, cerca de mais de 78% das respostas obtidas classificou como incompatível 

o tipo de remuneração em consonância com a função que exercem. (Figura 18) 

 
Figura 18- Compatibilidade de remuneração. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Outra fonte de nossas indagações foi a perspectiva desses jovens quanto a  satisfação 

em relação ao  trabalho publicitário. Como percebido por nossos resultados (figura 19) essa 

perspectiva de satisfação profissional torna-se bastante relativa, uma vez que representou uma 

divisão entre satisfeitos e insatisfeitos com o trabalho publicitário. Enquanto uma parte ainda 

se sente motivada a trabalhar na profissão, cerca de 51% se mostra insatisfeito. 
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Figura 19-Motivação profissional. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 E nessa perspectiva começamos a traçar um roteiro um pouco mais delineado sobre 

as questões de relação de trabalho, conforme apresentado em nosso anexo b a final deste texto. 

Sendo assim questionamos se a atuação na prática profissional, sendo um profissional jovem 

já lhes trouxe a sensação de descrédito (figura 20). E neste dado podemos fazer uma análise 

interessante. Como um meio em constante mudança, como vimos no capítulo 2, nosso 

questionário relatou que frequentemente, esses profissionais, passam por situações de 

descrédito por serem iniciantes na carreira. Uma afirmativa que contradiz o próprio campo, 

que historicamente é conhecido por inovação e criatividade, mas não se mostra nessa primeira 

perspectiva, tão aberto a acolher ideias e inovações dos recém chegados. Outro ponto surge 

aqui: identificamos um possível recorte de gênero. Ao cruzarmos a questão de descrédito 

profissional em comparação ao gênero dos entrevistados, conseguimos perceber que há uma 

interferência da questão maior obre as mulheres, fato que não foi demonstrado diante das 

respostas masculinas, já que em sua maioria os homens relatarm serem descreditados em 

situações isoladas ou nunca terem passado por isso. 
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Figura 20- Descrédito na profissão. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Assim em nosso percurso, baseados também na pesquisa do Grupo de Planejamento 

de São Paulo - 2018, questionamos sobre a prática de assédio moral ou assédio sexual no 

ambiente de trabalho. Nossos resultados apontaram que a prática de assédio moral se torna 

muito comum no ambiente em que esses jovens profissionais estão inseridos (figura 21). 

Diante dessa alternativa podemos até relacionar se essa prática também não tangencia a 

questão anterior, sendo apontado por nós que em um cruzamento básico conseguimos 

perceber a prática atuando de forma mais recorrente em mulheres.. 

 
Figura 21- Assédio moral. 

 
Fonte: o próprio autor. 

Nessa correspondência também questionamos aos informantes sobre perspectivas de 

assédio sexual no ambiente de trabalho (figura 22). E como resultados desse questionamento, 

a grande parte da parcela entrevistada afirmou não ter sofrido nenhum tipo de 
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constrangimento.  

Figura 22- Assédio sexual. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Diante deste debate visamos aprofundar o questionamento sobre abusos e assédios 

mediante as questões de saúde, em especial na saúde mental. Dessa forma, ao serem 

questionados sobre a influência do trabalho em sua saúde mental, metade das respostas atribuiu 

em uma escala de 0 a 5, a nota 5 em influência do trabalho na saúde mental. (figura 23) 

Figura 23-Influência do trabalho na saúde mental. 

 
 Fonte: O próprio autor. 

Observando a importância disso no ambiente de trabalho, também metade de 

respostas relatou ter procurado apoio profissional para debater questões de trabalho que 

impactavam em sua saúde mental. (Figura 24) 
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Figura 24- Auxilio profissional. 

 

Fonte: O próprio autor. 

Acrescido a isto, quando questionados sobre a observância dos locais de trabalho acerca 

da saúde mental, cerca de 42%  admite já haver algum debate sobre a questão nos seus 

ambientes de trabalho. (Figura 25). 

 

 

Figura 25- Preocupação com os espaços e a saúde mental. 

 
 

Fonte: O próprio autor. 

Como uma de nossas últimas questões, questionamos aspectos relativos à mudança 

profissional. Mais de 60% dos respondentes já cogitaram a troca de profissão de forma 

frequente ou algumas vezes (Figura 26). E isso nos chama atenção e abre brecha para mais 

uma indagação, visto que em algum momento de suas vidas essas pessoas tiveram que fazer a 

escolha profissional, porém o fator desistência e insatisfação profissional revela um grande 

número de respostas, nesta pesquisa. Seria então a influência de algum tipo de capital ou de 
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próprios círculos sociais que motivam essa insatisfação? Isso também nos serviu como base 

parauma pergnta mais direta em nossa pesquisa qualitativa. 

 

Figura 26- Mudança profssional. 

 

Fonte: O próprio autor. 

Como nosso último questionamento utilizamos uma questão aberta, pedindo aos 

nossos respondentes que resumissem sua relação com a publicidade em uma palavra. Como 

resultados dessa interação (figura 27), obtivemos uma gama de respostas que abrangiam 

questões dúbias e sentimentos de correlação entre quase uma perspectiva de amor e ódio. 

Dentre elas podemos destacar: agridoce, entusiasmo, instabilidade, evolução, pressão... 

 

Figura 27- Palavra de resumo. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

 A partir desses resultados podemos perceber que na parcela do espectro pesquisado, 
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temos indícios de certa insatisfação profissional, desejo de mudança, incompatibilidades 

com o habitus fundante da profissão, entre outros. Para nós ao encararmos esta perspectiva, 

chamamos atenção novamente a questão da mudança profissional. Em linhas gerais, a escolha 

de um contexto e uma inserção profissional é um fato que deveria ser amplamente debatido 

durante a juventude. Não é incomum vermos diversas rodas de conversas, vídeos na internet 

e debates em escolas falando sobre o tema. Contudo há indícios em nossa primeira etapa de 

pesquisa que essa escolha profissional tem sido vista, através de uma quebra de expectativas, 

uma vez que mais de 60% dos entrevistados já cogitou mudar de profissão pela própria 

insatisfação com a área e reflexos do habitus em questões de saúde, especialmente saúde 

mental. E é nesse ponto que somos instigados a perceber o comportamento tanto sob a 

perspectiva geracional, quanto pela profissional (muitas vezes advindas do habitus) de 

compreender qual o nosso lugar nessa mudança. 

 Nos serve de alerta também a recente pesquisa realizada em 2018 pelo IBGE em que 

46% dos recém-formados são afetados pelo desemprego no Brasil.32 Esses jovens, considerados 

uma parcela economicamente ativa da população, são um ponto importante em questões como 

economia e outras que não só envolvem políticas públicas como sua área de formação. Porém, 

cerca de 21% relatou precisar mudar de área profissional após formado por não encontrar vagas 

de trabalho compatíveis com a sua graduação, até mesmo por não possuir experiência 

profissional.  

 Aproximando essa reflexão do contexto na publicidade, esses dados também não se 

tornam perspectivas falhas. Em nossa pesquisa conseguimos ver que apesar de estarem na 

profissão, grande parcela desses entrevistados desempenha funções diferenciadas daquelas que 

foram contratadas ou até mesmo muito mais funções do que lhes era de direito. E isso é de 

extrema importância se analisarmos essa perspectiva de insatisfação profissional e de carreira 

a partir do habitus e das institucionalizações. Dessa forma, não só servindo como um dado 

alarmante para o ensino no geral, mas como um reflexo de como se encontra o mercado de 

trabalho, a tecnicidade de profissionais e até mesmo o próprio ensino. Não cabe a nós aqui 

indagarmos quais são esses motivos dessa evasão profissional, mas o dado nos serve como 

alerta para indicar suas premissas e podermos verificar com antecedência soluções para esse 

problema. 

Contudo apesar da breve análise e do grupo de entrevistados nos oferecer boas 

suposições de estudo, para nós tornou-se necessário (e rico para o presente trabalho) encarar o 

                                                 
32 Fonte: < https://www.futura.org.br/desemprego-no-brasil-atinge-mais-jovens/> Acesso em 10/11/20. 

https://www.futura.org.br/desemprego-no-brasil-atinge-mais-jovens/
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campo publicitário, além dos números, que por sua vez são extremamente importantes. Aqui 

então vemos a necessidade de buscar aporte em uma pesquisa qualitativa, visto que sua riqueza 

de detalhes nos ajudará a compreender melhor pessoas além de números e experiências além 

de gráficos. 

5.2 Pesquisa Qualitativa 

 

A partir das percepções e perspectivas identificadas em nosso questionário 

quantitativo, iniciamos nossa discussão a partir da necessidade de obtenção de outros dados, de 

maior profundidade. Criamos então um quarto passo de nossa metodologia, baseado na 

realização de uma pesquisa de cunho qualitativo, composta por relatos de egressos e formandos 

do curso de publicidade e propaganda, tanto da UFSM quanto da UNIPAMPA.  Essa etapa 

metodológica de pesquisa irá se constituir em uma entrevista com roteiro semi-estruturado, 

realizada com uma amostragem por conveniência, através do contato com profissionais 

próximos e que fizeram parte de nosso terceiro passo. Conforme Barros e Duarte, 2009 (apud 

Schuch 2019), são nessas entrevistas de modelo semiaberto que encontramos aporte para a 

criação de um roteiro de questões-guia que oriente nosso interesse de estudo no trabalho de 

pesquisa.   

 Também para Duarte (2009) este tipo de técnica de metodologia também utiliza 

pressupostos e teorias definidos pelo investigador, aqui por nós obtidos também por meio de 

nossa pesquisa quantitativa, para recolher resposta de uma fonte através de sua experiência 

subjetiva. Para o autor é nesse percurso de coleta de dados com a fonte, que se mostram as 

descobertas e é possível não só conhecer o assunto, mas entendê-lo explorá-lo e até reinterpretá-

lo. Neste tipo de investigação também podemos compreender o passado, identificar os 

problemas, interações e explicar fenômenos de abrangência limitada, pelo próprio contexto da 

vivência. (DUARTE, 2009). Dessa forma e com sua realização individualmente, tem o objetivo 

de guarnecer e apoiar os entrevistados para que possam se abrir ao diálogo, de modo a que se 

sintam acolhidos e não pressionados a darem uma opinião ou se sentirem julgados por debater 

sobre o tema. 

A aplicação ocorreu entre os dias 12 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021 e 

contou com seis respondentes. Em um contato prévio, a título de testagem de nosso roteiro 

foram realizadas duas entrevistas, tidas através de conversas informais com dois de nossos 

respondentes, porém por uma questão de adaptação e comodidade à nossos entrevistados, a real 

aplicação de nossa entrevista ocorreu com o respondimento de formulários, por google docs,  à 

todos os participantes.    Acrescemos a isto um fato interessante, pois notamos que a realização 
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de questões escritas, em que houvesse uma maior interação com o entrevistado e ele pudesse 

escrever e se expressar de maneira mais fluída, poderia nos resultar em dados mais profundos, 

visto que foram fornecidos sem o constrangimento da interação face a face no ambiente digital. 

Essa liberdade e poder de escrita dado aos respondentes também representou uma significativa 

mudança em nossa aplicação, uma vez que nosso principal receio aqui era que as pessoas 

entrevistadas não se sentissem à vontade para se expressar, o que poderia impactar 

significativamente nos resultados. Outro fator de bastante cuidado que tivemos, foi o fato de 

nossas questões poderem conter temas sensíveis (como abusos e assédios no ambiente de 

trabalho), sendo aplicadas por um interlocutor do sexo masculino. Logo a aplicação por 

formulário também se mostrou uma alternativa viável, visto que neutraliza, de certa forma, as 

questões de gênero na interação com o aplicador. Assim, pudemos notar que as formas de 

expressão dos respondentes que nos foram contatados por chamada de vídeo ou chamada de 

voz,nessa conversa informal nesse momento preliminar, foram consideravelmente diferentes 

da prática escrita. 

Um dos elementos que julgamos aqui importante foi a seleção de entrevistados. 

Consoante com Barros e Duarte 2009 (apud Schuch 2019) essa seleção de informantes ocorre 

pois pré-julgamos suas capacidades a partir de nosso juízo particular (no caso de nossa seleção 

por conveniência, que ocorre por proximidade ou disponibilidade). Nisso a seleção de nosso 

grupo se deu por nosso próprio juízo particular, a partir de sujeitos que poderiam nos oferecer 

informações relevantes sobre o tema, ou seja, sujeitos da geração Z que estão passando por esse 

momento de encontro de seu lugar profissional no mercado. 

A partir dessa escolha por conveniência, procuramos então um grupo de entrevistados 

misto, formado por homens e mulheres, nascidos na geração Z que estejam atuando na 

publicidade tanto em ambientes tradicionais quanto como freelancers ou donos do próprio 

negócio. Nossa preocupação aqui foi buscar sujeitos que fugissem do estereótipo tradicional de 

profissionais de propaganda ou que atuassem em locais diversos do modelo tradicional do 

trabalho publicitário.  

Porém, podemos aqui ressaltar também a dificuldade em contato com profissionais 

negros e LGBTQIA+ em nosso meio, que mesmo nessa amostragem por conveniência, vem 

apontar uma das que talvez seja uma das características percebidas neste trabalho, que é a de 

círculos sociais comuns na propaganda, com falta de diversidade. Aqui entendemos que isso se 

mostra como um traço do habitus e das institucionalizações, uma vez que como diria Scherer 

(2019) “Se olharmos para o histórico da propaganda a ideia de que há uma relação dialógica 

com a sociedade se fortalece” (2019, p.66). E com isso não percebemos somente anúncios ou 
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campanhas que possuam a representação da diversidade, mas também da ausência dessa 

diversidade nos espaços de trabalho. 

 

Trabalhar com publicidade, dentro de um ambiente de agência ainda pode ser um processo 

difícil e custoso, principalmente para grupos marginalizados como os LGBTIA+. A cultura 

de assédio dentro da agência restringe e dificulta a colocação e ascensão desses sujeitos 

dentro do sistema publicitário. Como podemos observar esses corpos ainda são segregados 

no mercado, antes eram amplamente excluídos do processo; hoje são vistos como 

necessários, mas ainda não se encontram dentro dos espaços tradicionais. (SCHERER, 2019, 

p.66) 

 

Tendo isto em mente, porém diante de muita dificuldade para a realização de 

entrevistadas no contexto pandêmico pelo qual estamos passando, chegamos ao número total 

de 6 entrevistados, sendo em sua parcela composta por 3 mulheres e 3 homens, contudo, todos 

brancos e cisgênero. Conseguimos certa diversidade apenas no que diz respeito aos modos de 

trabalho no campo da publicidade.  

 A primeira entrevistada identifica-se como mulher cisgênero, é nascida em 1996, 

formada em publicidade e propaganda pela UFSM no ano de 2017 e atualmente trabalha em 

uma empresa do ramo startup fitness na região de São Paulo, na qual presta serviços de 

redatora publicitária, sob o regime de MEI33. Esta profissional teve passagens em vários tipos 

de agência, que iam desde um modelo tradicional, até agora seu mais recente emprego 

totalmente na modalidade home office. 

O segundo entrevistado, identifica-se como homem cisgênero, é nascido em 1996 e 

formou-se em publicidade e propaganda na UFSM no ano de 2017, atualmente trabalha com 

CLT34 como redator em uma agência de publicidade na cidade de Santa Maria-RS. Apesar de 

compor uma parcela representativa aos estereótipos tradicionais da propaganda, nosso 

entrevistado (que também atuou em agências mais tradicionais) atualmente trabalha em um 

espaço totalmente chefiado por mulheres. 

Nosso terceiro entrevistado é homem cisgênero, bissexual, nascido em 1998, 

formou-se em publicidade e propaganda no ano de 2020, e atua na área de audiovisual na região 

de Santa Maria-RS. Seu regime de trabalho é de forma totalmente freelancer, mas fez diversos 

estágios durante a graduação, inclusive na área política. 

Nossa quarta entrevistada, também é nascida em 1998, forma-se em publicidade e 

propaganda na UFSM no ano de 2021, identifica-se como mulher cisgênero, e atualmente 

exerce funções como estagiária e freelancer no ramo de direção de arte em Santa Maria- RS.  

                                                 
33 Sigla relativa ao microempreendedor individual. 
34 Sigla relativa ao trabalhador sob regime de carteira assinada. 
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Nossa quinta entrevistada é nascida no ano de 1995, mulher cisgênero, formada em 

publicidade e propaganda na UNIPAMPA no ano de 2018, é sócia-proprietária de uma 

empresa do ramo de comunicação totalmente home office e mestranda em comunicação. 

Também atuou em diversas agências de base tradicional, mas segundo ela, buscou a criação de 

um negócio próprio em que o trabalho se adaptasse a sua rotina e não ao contrário. 

Nosso sexto entrevistado é nascido no ano de 1996, formado em publicidade e 

propaganda pela UFSM, em 2017, identifica-se como um homem cisgênero e trabalhou como 

freelancer na região de Santa Maria e no meio acadêmico como professor durante sua docência 

orientada no mestrado. 

Apesar de estarmos tratando uma amostra limitada, entendemos os limites da 

pesquisa, e enfatizamos que não temos a intenção de defender generalizações a partir de dados 

tão restritos, porém retomando o nosso problema de pesquisa, percebemos que damos conta de 

respondê-lo, mesmo com as dificuldades para a composição da amostra35: Como os jovens 

publicitários, pertencentes a geração Z, se relacionam com o habitus presente no campo 

da publicidade, na lógica de suas relações sociais e construção de capitais? 

A construção de nosso roteiro de entrevista (ANEXO A), como já dito, teve como 

base a nossa pesquisa quantitativa realizada previamente. Desse modo nossas questões também 

foram baseadas em questionamentos sobre habitus e capitais. Assim, também acabamos 

recorrendo a uma estratégia de divisão em partes, como já ocorrido na pesquisa quantitativa.  

Dessa forma, em um primeiro momento (questões 1 a 8) buscamos compreender as 

significações da profissão para esses jovens, a partir dos conceitos de Bourdieu (1986) sobre a 

ideia dos capitais sociais, cultural e econômico, aqui colocado por nós no âmbito da profissão 

e em nossas ideias sobre investimentos em formação, círculo social e visão da profissão. 

Neste sentido, também inserimos entre as questões 3 a 13, questionamentos que procurassem 

levar a reflexão sobre os conceitos de práticas institucionalizadas de Berger e Luckmann 

(1986) e habitus, de Bordieu (1983), abordando questões relativas à carga horária, 

remuneração e círculo social. Em nossa terceira parte (questões 9 a 16) procuramos também 

debater sobre o conceito de habitus (Bordieu, 1983), investigando também posicionamentos 

acerca das relações profissionais mediante abusos e assédios, que nos denotam muito as 

construções de capitais social e cultural no ambiente da propaganda. Além disso, também 

utilizamos de questionamentos relativos a saúde, principalmente sobre a saúde mental, que nos 

                                                 
35 Entendemos aqui que apesar de limitada e pouco representativa, nossa amostra nos serve para responder nossos 

questionamentos e objetivos. Em meio ao momento de aplicação da pesquisa e o contexto de pandemia, torna-se 

sim, uma aplicação válida. 
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tangem aqui também as construções do habitus e também relativizações sobre capitais sociais 

e culturais da profissão. Por fim, na última, questão abrimos espaço para saber de nossos 

entrevistados quais mudanças eles gostariam de ver em sua profissão, para idetificar assim de 

maneira mais abrangentes traços do habitus e influências dos capitais.  

Assim recorremos a todo nosso percurso de construção deste trabalho, culminando 

em um roteiro de pesquisa que integrasse as questões do habitus, práticas institucionalizadas e 

construção de capitais e que fizesse sentido as vivencias experenciadas por esses jovens tanto 

em seus processos de formação quanto na sua introdução ao campo como jovens profissionais 

recém-formados. 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir de nossa coleta de dados com a realização dos questionários (ANEXO B) e 

também com a realização das entrevistas, conseguimos perceber que o jovem profissional da 

propaganda da geração Z, entre aqueles que compuseram a nossa amostra, tem reiterado seu 

perfil múltiplo, uma característica da própria geração, como trazido por Ceretta e Froemming 

(2011) e discutido em nossa pesquisa bibliográfica. E nesse aspecto encontramos sentidos tanto 

positivos quanto negativos. 

De fato, podemos falar que essa multiplicidade surge desde a escolha profissional. Em 

nossa parcela, por exemplo, essa escolha deu-se por um patamar vindo muito mais de uma 

sensação de liberdade e busca por uma profissão que compreendesse uma diversidade de 

interesses, do que propriamente em uma escolha baseada em critérios objetivos, como 

remunerações ou horas trabalhadas.  

Eu penso que o que mais me motivou foi a sensação de liberdade que a profissão poderia me 

proporcionar e o bom uso da minha capacidade criativa. Eu queria uma carreira que me 

deixasse ir vestida como eu quisesse pro trabalho, que me desse a oportunidade de criar, que 

me deixasse próxima de pessoas divertidas e com um perfil aberto e parecido com o meu. 

(Redatora - Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 2020.) 

 

E nessa ideia de liberdade, capacidade criativa, paixão artística, gosto pelo cinema ou 

apenas a ideia de encontrar uma profissão com o perfil mais descontraído e despojado e de 

interesses múltiplos, esses jovens acabam construindo uma idealização profissional, a partir de 

uma leitura sobre essa construção do habitus publicitário, que como já vimos em nossos 

capítulos anteriores, estereotipa-se  muito mais a partir de uma visão com a ideia do glamour e 

de algo cool, do que propriamente na realidade de trabalho.  

E aqui também podemos acrescentar a ideia dos cânones, como trazido por Petermann 
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(2011). Essa perspectiva de um ambiente descontraído e de criatividade, retoma a influência 

desse habitus profissional que segue sedo reafirmado por falas e ações desses profissionais com 

mais experiências de mercado, e que obviamente tem suas relações ligadas a capitais 

construídos de maneira muito semelhante e também compartilhados dessa forma.  Inspirando 

assim,  esses jovens à buscarem uma reprodutibilidade desses comportamentos de modo à se 

sentirem inclusos no campo. 

E nisso, notamos que para nossos entrevistados, a prática profissional acaba 

ressignificando essa idealização canonizada. Indo então, muito mais de um ambiente utópico 

para um ambiente prático e longe da visão profissional que se constrói a partir desse senso 

comum. 

 
A minha visão mudou um pouco quando encerrei a formação, mas num sentido mais prático 

e não tanto utópico. Quando estamos na graduação ainda sonhamos com trabalhos com 

grandes verbas, grandes clientes, acreditamos que só é possível trabalhar em grandes 

agências e acreditamos que fazer PP no interior não é promissor. A vida me mostrou 

justamente o contrário. (Sócia de agência- Entrevista realizada pelo próprio autor. Janeiro de 

2021.) 

 

Acrescido a isto, também ressaltamos que a cultura dos saberes mosaico trazida por 

Martín-Barbero (2014), se mostra presente nesses processos de formação. Todos os 

participantes entrevistados, relataram a busca de cursos e aperfeiçoamentos extra-classe como 

complementação das experiências de sala de aula, tornando-os mais uma vez múltiplos em seu 

conhecimento e vivências na carreira. Nota-se aí também o quanto o capital econômico e o 

capital cultural são oportunidades que não são realidade efetivas para todos. 

 
Meus cursos foram um grande diferencial no meu currículo. Não tive a oportunidade de fazer 

cursos de escolas referência na publicidade que tendem a ser CARÍSSIMOS , e sei que isso 

vai dificultar minha vida caso eu queira uma agência de grande porte, mas ainda sim os cursos 

que eu fiz foram um grande fortalecimento pra mim, além de terem me trazido para mais 

perto da prática. Inclusive depois de formada fiz pós em cinema porque queria ampliar minha 

área de atuação. 

Já os estágios foram ESSENCIAIS. Eu aprendi que sem estágio na publicidade, não dá. Os 

estágios foram responsáveis por uma parte GRITANTE do meu desenvolvimento e 

definitivamente complementaram a formação acadêmica de uma maneira tão forte que sem 

eles eu provavelmente ainda estaria procurando pela minha primeira oportunidade. (Redatora 

- Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 2020, grifo da entrevistada.) 

 

 

Nesse sentido também analisamos a presença do habitus no próprio contexto de sala 

de aula. Como vimos em Petermann (2011) a presença significativa de estruturas curriculares 

muito semelhantes e por hora não tão mutáveis assim, complexifica uma relação que poderia 

acontecer de maneira mais natural e em um movimento vindo (com ressalvas) do próprio meio 

acadêmico em concordância com as práticas de mercado. Dentre nossos relatos de pesquisa 
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também nos chamou atenção o fato de nosso entrevistado que atuou como professor, atribuir 

ao meio acadêmico essa falta de preparação para o mercado. 

 

Escolhi o curso de publicidade por acreditar ser um espaço no qual pudesse desenvolver 

minhas habilidades e me descobrir profissionalmente. Na época, não me adequava às 

descrições das outras áreas. Ao mesmo tempo, sempre me interessei por comunicação e 

linguagem. Pensava que o curso iria ser mais prático. No entanto, foi mais marcado por 

estudos sociológicos, filosóficos e políticos do que voltados à parte profissional (que também 

era discutida, mas com uma intensidade menor). Os estudos foram úteis, porque ajudaram a 

formar minha visão de mundo, ainda que distinta. Fora da academia, tive que me reinventar 

e reaprender o que obtive a partir de outras perspectivas. Não vejo o curso de publicidade 

que frequentei como um espaço de preparação para o mercado. Apesar de trazer algumas 

contribuições relevantes, as discussões convergentes e unívocas em relação aos 

funcionamentos sociais acabam impedindo muitos estudantes de enxergar universos maiores 

de reflexão e prática. (Professor - Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 

2020.) 

 

Claro que nessas perspectivas temos que adicionar a questão de posicionamento de 

vida e político sob o julgamento de nossos entrevistados aos questionamentos. Nosso papel aqui 

não é criticar o meio acadêmico ou estabelecer definições exatas sobre o assunto, uma vez que 

cada instituição ou faculdade de publicidade possui suas necessidades e potências. Porém, é 

necessário sinalizar que há uma necessidade de mudança mais dinâmica dessas estruturas fixas 

curriculares, que em uma hora ou outra (como nos é indicado pelos respondentes) acabarão 

ficando em defasagem se comparadas ao ritmo e formas de aprendizagem das gerações atuais. 

 

É difícil se aprofundar em tudo em apenas 4 anos de curso, né?! O importante é experimentar, 

sentir o que tu curte e ir atrás de se desenvolver nessa/s área/s, em qualquer curso. Comecei 

a estagiar no final do segundo semestre e foi numa época em que ainda não se falava muito 

sobre os algoritmos do Google e essas estratégias de rankeamento. Não tinha aprendido nada 

sobre isso na faculdade ainda, tudo que aprendi foi no estágio. Participei de várias coisas 

nesses anos, desde eventos até projetos de extensão. Tudo foi muito importante!! (Estagiária 

- Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 2020.) 

 

Como um dos pilares de nosso trabalho a questão da carga horária, ligada tanto ao 

capital econômico quanto ao capital cultural da profissão, também se fez presente em nossas 

questões de cunho qualitativo. Quando questionados sobre a presença de uma rotina em seu 

ambiente de trabalho, temos uma grande variação entre aqueles que trabalham em home office 

e freelancer com aqueles do regime de CLT. Os primeiros, alegaram possuir uma maior 

maleabilidade de horas e uma capacidade de adequação de horários bem grande em 

detrimento dos segundos. Esse fato também pode ser relacionado ao perfil profissional 

múltiplo: a flexibilização do tempo permite não só fazer várias tarefas como também permite 

fazer mais coisas nessa variabilidade de horários. Representando assim, um indício 

significativo de mudança no próprio capital cultural da profissão.  
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Trabalho no home office há pelo menos 3 anos. Faço 20h semanais com bastante 

flexibilidade, mas procuro estar sempre disponível em horários comerciais por conta da 

função de atendimento. Divido minha rotina entre a agência e o mestrado em Comunicação. 

(Sócia de agência- Entrevista realizada pelo próprio autor.Janeiro de 2021.) 

 

Porém, se essa flexibilização é interessantes pelo lado das  questões de 

produtividade, nossos entrevistados, mostram motivações por outra perspectiva. Como falado 

por nós nos capítulos anteriores e trazido por Petermann (2011) quantificar as tarefas criativas 

é uma máxima de extrema delicadeza, que acaba criando os limites de uma liberdade 

condicional (Aucar, 2016). Nesse cenário, apesar da flexibilidade de horários que encontramos 

diante desses jovens, percebemos que há um acúmulo maior de funções, sobrecarga de 

atividades executadas e uma até cobrança interna muito grande. Fato que também demonstra 

indícios marcantes de forte premissa construída acerca dos capitais culturais e sociais na 

publicidade. 

 

Diziam que os números estavam mal porque não nos esforçávamos ou porque fazíamos algo 

errado e que precisávamos lutar pra que ela ( a agência) se mantivesse de pé. Sempre 

trabalhei por horas a mais e nunca nem vi a cor de hora extra. Sobrecarga é rotina. Se não tá 

sobrecarregado é porque está vagabundeando. Já fiz campanha de um dia pro outro, já criei 

mais de 60 peças por semana, já trabalhei de fim de semana... Enfim, dá pra passar dias aqui 

citando os absurdos que eu vi. (Redatora - Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro 

de 2020.) 

 

Ainda neste quesito, nossos relatos obtidos também apontam uma questão de 

sobreposição de funções. Assim como em nossa pesquisa quantitativa, conseguimos ver que as 

exigências profissionais sim mudaram e hoje coexistem com práticas antigas, constituintes do 

habitus profissional. 

 

Trabalho com redação, então todo dia vejo novos cursos de "copy" e fórmulas prontas. 

Meus clientes acham que isso é o melhor caminho e já fui cobrado pra tornar meus textos 

mais mercadológicos. Hoje em dia, com tanta informação, muita gente acha que qualquer 

um pode se tornar um redator publicitário. (Redator - Entrevista realizada pelo próprio autor. 

Dezembro de 2020.) 

 

E nisso, de se produzir mais, executar mais tarefas e ser mais múltiplo, a prática das 

horas extras é adotada sem compensações. Se usualmente pela lei, ela serviria como uma forma 

até de complementação salarial, na prática não se ocorre bem assim. Pudemos ver que a questão 

da remuneração, que é ligada à uma construção de um capital econômico, também é uma 

questão delicada. Metade de nosso grupo entrevistado reconhece que a remuneração de suas 
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atividades acaba se tornando incompatível com o número de atividades que executam na rotina 

diária. As horas extras por exemplo, acabam ficando para trás ou nem sendo consideradas. 

Multiplicam-se as funções do profissional, mas não se multiplicam os rendimentos. 

Seja como reflexo geracional ou das constantes mudanças do meio, identifica-se assim 

um novo traço no habitus do publicitário, que altera a antiga estrutura de funções e 

departamentos: a ideia de que o profissional deve ser tudo em um só, prática muitas vezes que 

acaba sendo incorporada na própria contratação. Intui-se aí talvez, a validação de uma 

concepção agregada aos capitais sociais e culturais exitentes em nosso campo, e que valida 

socalmente a ideia de um profissional que deva ser multi-tarefas.  

 

Enquanto freelancer, só desempenhei funções as quais me sentia seguro para executar. No 

entanto, quando trabalhei como assessor de comunicação de uma vereadora, desempenhei 

funções que não me foram informadas na hora da entrevista de emprego.(Freelancer- - 

Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 2020.) 

 

Voltamos aí ao paradigma da ponte, como comentamos no início deste trabalho. 

Conforme mencionamos em nosso contexto histórico, se por um lado a setorização em nosso 

campo, trouxe reflexos negativos para área, acelerando competições, mecanizando a prática 

criativa e delimitando modos de atuação, por outro favoreceu a troca de ideias entre 

profissionais, estimulou o debate e o reconhecimento do trabalho em equipe. Porém baseados 

em nossos relatos, notamos que hoje em dia parecemos estar retornando a uma construção onde 

o profissional de publicidade atua de forma isolada. O que é comunicado com a ideia de 

conhecimento múltiplo que torna o trabalho acessível a todos (de certo modo), também cria 

um acúmulo de funções e uma carga de trabalho ainda maior do que se espera. E isso também 

acaba por gerar um ambiente de tensão, onde criam-se ciclos de altos níveis de cobrança e até 

descrédito profissional. 

 

Eu trabalhei durante 6 meses em uma agência antes de empreender. Lá, disfarçado dessa 

parte "cool" da comunicação, vi muita coisa errada acontecendo. Junto com a equipe fui 

percebendo e identificando os exemplos ruins. Jornada excessiva de trabalho (tipo "ah, bora 

fazer um acampamento esse fim de semana pra terminar as demandas?) era a principal. 

Decidimos sair e montar a nossa empresa pra fazer bem diferente. Também passei por várias 

situações desconfortáveis por ser mulher e por ser jovem. Já me falaram que eu tinha que 

trabalhar de salto alto, já me falaram que eu era muito nova pra ser dona de agência, etc. 

(Sócia de agência- Entrevista realizada pelo próprio autor. Janeiro de 2021.) 

 

Essa dicotômica visão do jovem publicitário, que por hora recebe a exigência de ser 

múltiplo e saber fazer tudo e em outra hora é visto como inexperiente e que não sabe fazer nada, 

acaba acrescentado características ao habitus dentro da propaganda. A carga horária instável, 
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as horas extras realizadas sem a devida remuneração e também a falta de um ativo econômico 

que contemple essa multiplicidade e seja compatível com as funções executadas, abre espaço 

para a construção de práticas danosas. Neste ponto normaliza-se também a questão do assédio 

moral, onde temos a figura de alguém que manda e outros que obedecem, mesmo que as 

qualificações desse primeiro sejam até inferiores aos demais.   

 

Em agências o perigo de demissão era constante.  

"Se você não pegar mais essa função, vou achar alguém que pegue". 

"Se não der conta e começar a errar, vou achar alguém que não erre". 

"Se a gente perder mais um cliente alguém vai ter que sair". 

Erros são a palavra mais temida. Quando atuamos com social media, erros são uma 

possibilidade muito real e acontecem todo o tempo, principalmente quando temos uma 

demanda altíssima e não temos apoio, e é por isso que hoje em dia passo longe dessa função. 

Me lembro que em alguns períodos eu acordava de madrugada porque ouvia meu celular 

vibrar e achava que era alguém me dizendo que tinha coisa errada que tinha ido pro ar e não 

conseguia mais dormir. Acordava no susto!  

Minha ansiedade alcançou picos e quanto mais nervoso você fica, mais você erra. É uma bola 

de neve. Fora a insegurança de não ser boa o suficiente por não ter reconhecimento. Entra 

alguém novo e você fica assustado. Minha segunda agência demitiu cerca de 40 funcionários 

no período de 4 anos. Sei de gente que foi demitida por ter feito pipoca de microondas na 

agência e ter deixado cheiro na cozinha. 

As pessoas são demitidas assim sem mais nem menos. Vi pessoas com 15 anos de agência 

saírem sem nenhum tipo de benefício, só um "até logo". Vi meus chefes tirando sarro de 

gente que saiu e foi demitida... 

Publicidade não é pra quem tem os nervos fracos. Já vi pessoas com insegurança bem latentes 

(mais do que eu) chorando descontroladamente porque o post foi com um detalhe errado... 

(Redatora - Entrevista realizada pelo próprio autor. Dezembro de 2020.) 

 

Assim, vemos que os jovens publicitários ao chegarem no mercado lidam com 

problemas antigos do campo. Em nosso recorte de pesquisa, por exemplo, 5 de 6 entrevistados 

atribuíram já sentir que questões de trabalho refletiam em sua saúde mental. 

 

Vou relatar uma experiência referente à saúde mental. Assim que entrei na agência na qual 

trabalho hoje, tive um sério problema com um cliente. Tratava-se de um casal responsável 

pelo contato conosco, de uma marca bastante conceituada e de alto padrão aqui na cidade. 

Eles foram extremamente hostis comigo, criticavam elementos insignificantes em meus 

trabalhos e, por conta disso, a agência começou a colapsar. O foco total eram eles e sua 

empresa. Eu nunca tinha tido problemas assim. Alterações em trabalho acontecem, mas ali 

se tornou um grande ranço contra mim. Eu passava os fins de semana procurando referências 

e trabalhando pra chegar na segunda-feira e conseguir dar o meu melhor. Comecei a terapia 

nesta época, me considerava insuficiente.(Redator - Entrevista realizada pelo próprio autor. 

Dezembro de 2020.) 

 

Assim algo que era para pertencer a uma seara da vida profissional, acaba pedindo e 

ocupando um espaço muito maior. Apesar de não inteiramente conclusivos, visto que a pesquisa 

se limitou a uma parcela muito pequena de entrevistados selecionados por conveniência, como 

resultados dessa pesquisa vemos a importância de estar em constante renovação com as 
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práticas, adequando e modernizando-as de acordo com cada tempo. E como dito por nossos 

entrevistados, é preciso multiplicar ideias, abrir espaços para diálogos, legitimar pessoas que 

até então não tinham vez ou voz, criar espaços cada vez mais colaborativos, desaprender 

conceitos nocivos e dar voz a liberdade que tanto se busca. De certo, que novos paradigmas 

irão surgir, novos espaços de questionamento serão plausíveis de discussão, mas estes devem 

acompanhar o ritmo contemporâneo e não buscar a estagnação ou mera segurança de uma ação 

ou outra. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao revisitarmos o contexto da publicidade e propaganda e suas nuances na história, 

conseguimos perceber que a prática, antes instintivamente ligada as artes, acabou adquirindo 

um caráter muito mais de mecanização de tarefas do que propriamente de expressão artística. 

Essa premissa fez com que a própria profissão se comportasse funcionalmente mediante a 

construção de experiências prévias, que segundo Wottrich (2017), no Brasil se estabeleceram 

com base no modelo americano.  

 Essa estrutura de replicação muito tem a ver com a própria necessidade da conduta 

humana. Berger e Luckmann (1985) nos apresentam que até como fruto de economia de 

energia, inerente aos nossos instintos de sobrevivência, o ser humano está condicionado ao 

hábito. Dessa forma criam-se condutas institucionalizadas que são replicadas entre os 

indivíduos de uma mesma sociedade.  

 A necessidade de mercado fez com que a publicidade brasileira buscasse cada vez 

mais especificidades em sua atuação. Isso fez com que se estabelecesse uma divisão funcional, 

também com base nos modelos de fora do país, para que se executassem as demandas. A partir 

disso surgiu um dos marcos mais significativos da divisão funcional na publicidade: as figuras 

do redator e do diretor de arte.  E nessa divisão e replicação de modelos, Petermann (2011) nos 

apresenta a construção de grandes cânones acerca da profissão, ou seja, profissionais com mais 

tempo de atuação no mercado, que por sua experiência, acabam tornando-se uma referência a 

todos os ocupantes do campo. E mais uma vez essas práticas tidas como exemplo ganham corpo 

e muitas vezes além de servirem só como economia de energia (práticas institucionalizadas) 

acabam se tornando inerentes a própria profissão, passando a incorporar o habitus, como nos 

explica Bourdieu (1983), que atribui que pela realização dessas condutas cria-se em seus 

agentes um sentimento de pertencimento ao campo. E aí que está uma grande questão em nosso 

campo, a replicação dessas posturas perpassa práticas positivas mas também algumas danosas 
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aos profissionais. Aí costumam-se a relativizar horas trabalhadas, salários recebidos, posturas 

em relações profissionais, abrindo margem para abusos e assédios, como forma de justificar a 

própria profissão. 

De acordo com Petermann (2011) podemos dizer que a publicidade brasileira por 

muitos anos sustentou a figura desses cânones. Envoltos em um ambiente de muito glamour, 

grandes premiações, (que serviam para legitimar ainda mais quem era ou não criativo no meio), 

clientes com alto poder financeiro e uma vivência quase que de uma série de TV, esses homens 

de negócio, formados nas melhores faculdades, durante muito tempo ditaram as regras e 

estabeleceram padrões sobre a atuação da profissão. É interessante aqui também acrescermos a 

ideia de Bourdieu (1986) sobre os capitais. Segundo o autor esses capitais são ativos 

econômicos e simbólicos que se reproduzem e promovem mobilidade social em uma sociedade. 

A figura de quem dita as tendências ou não, também é profundamente ligada ao poder 

aquisitivo, as relações sociais, os tipos de consumo e os espaços da sociedade em que convivem 

os profissionais no campo. Logo, não nos basta perceber somente como acontece esse processo 

de legitimadores, mas como em sua base ele acaba sendo reproduzido, muitas vezes pelo fato 

do compartilhamento de uma mesma estrutura de capitais. 

A figura desses legitmadores entra em xeque quando o próprio campo começa a 

questionar as posições definidas, criando diversas formas de reinterpretação, questionando 

relevâncias, eficiências, capitais, entre outros. Como aponta Schuch (2019) a partir desse 

momento é que começam a surgir novos modelos de negócio, novas formas de representação e 

espaços que passam a coexistir com estruturas mais tradicionais, como uma forma de abrigar 

aqueles que ali não se sentem representados. 

Essa multiplicidade de seres, saberes e interpretações de condutas (relativizadas ou 

questionadas) acaba recaindo sobre os principais articuladores do trabalho em nosso campo: os 

profissionais da propaganda. Como recorte deste estudo nos dedicamos a entender 

principalmente como se dá a entrada de jovens profissionais ingressantes na profissão e recém-

saídos da faculdade no campo da publicidade.  

Eles se tornaram um objeto rico para nosso estudo pelo próprio contexto geracional do 

qual fazem parte. A chamada geração Z, de nascidos a partir de 1995, e hoje segundo o senso 

do Inep (2018) ingressantes no mercado de trabalho, conforme Martín-Barbero (2014), tem seu 

processo de aprendizado baseado em uma rede de conexões (saberes mosaico) a partir da 

associação de diferentes tipos de exposição a métodos de aprendizagem, fato que não se reflete 

somente a esse modo de aprender, mas as suas relações sociais, de interesses e especialmente 

de trabalho. Fato que pode até ser justificado, como apresenta Prenksy (2001) de ser a primeira 
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geração a conviver com multi-telas e especialmente ter nascido imersa no ambiente da internet. 

Então tomados por isso, procuramos buscar significações para entender como esses 

jovens publicitários se relacionam com o habitus pré-existente no campo publicidade. Por meio 

do uso de questionário, coletamos dados quantitativos percebendo uma forte dualidade entre 

essa tendência a mudança, trazida pelas novas formas de entendimento sobre a publicidade, 

com as formas já estabelecidas e tradicionais do mercado. A partir disso, vimos a necessidade 

de entender qualitativamente a questão. 

Assim em nossa pesquisa qualitativa, feita através de entrevistas em profundidade, 

como considera Duarte (2009), pudemos perceber que nessa dualidade acabaram sendo 

acrescentados outros traços ao habitus do campo a partir da chegada dessa geração. Apesar de  

ser uma amostra obtida através de um pequeno grupo de participantes contatados por 

conveniência, temos como um traço marcante a construção de um perfil profissional 

multitarefas, em contraponto com o perfil especialista que tínhamos até então e que se 

materializava nos setores, nos departamentos e nas hierarquias das agências. Essa figura tem 

sua qualificação como profissional de publicidade formada a partir de um perfil que deve saber 

de tudo um pouco: deve ser multitarefas, multi-áreas de conhecimento, que tenha uma grande 

flexibilidade de horários e saiba fazer um pouco de tudo (redação, direção de arte, social 

media...), em sua rotina de trabalhos. Apesar de indícios positivos, já que a multiplicidade de 

fontes de conhecimento acaba sendo uma característica própria da geração, vemos um reflexo 

totalmente contrário a isso. Cria-se um profissional de funções acumuladas, sobrecarregado, 

insatisfeito com a instabilidade propiciada pelo próprio campo e que consequentemente não vê 

isso ser recompensado financeiramente ou até em horas de folga. Ou seja, vemos a característica 

geracional que poderia ser muito potente para uma renovação das práticas institucionalizadas 

no campo ser usada como forma de precarização das formas de trabalho, gerando sobrecarga e 

estafa mental.  

Esse acúmulo acaba transbordando da vida profissional para a vida pessoal, gerando 

impactos significativos na saúde mental desses jovens, fazendo com que busquem até mesmo 

ajuda profissional, para atuar em uma profissão escolhida com referência em seus gostos e 

interesses mais íntimos e que até então era vista como sinônimo de liberdade e descontração. 

Contudo percebemos também que apesar disso, esses jovens ainda se mostram entusiastas e 

esperançosos com uma publicidade mais plural em que as necessidades individuais de cada um 

sejam respeitadas, ou pelo menos levadas em consideração em um ambiente até então atribuído 

como cool ou altamente criativo. 

Assim, encontrar um meio termo entre as velhas e novas práticas se torna uma 
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necessidade cada vez mais latente. As mudanças podem vir a pequenos passos, mas ainda sim 

são fundamentais. Nosso desejo é que continuemos caminhando em busca de espaços e 

ambientes mais acolhedores e significativos para todos os profissionais, não só da propagada, 

mas como em qualquer outra profissão. Que a mudança inicie por nós. 
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 ANEXO A 

Este questionário dedica-se a parte de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso 

do acadêmico Raphael Costa dos Santos (costacs93@hotmail.com), do curso de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

A pesquisa dedica-se ao estudo de práticas publicitárias de jovens formandos ou recém-

formados (máximo 4 anos). A coleta dos dados e sua posterior análise não terá cunho 

comercial, sendo usada exclusivamente para estudos acadêmicos.  

 

Todos os dados obtidos pelos (as)  respondentes serão feitos de forma anônima e 

manterão as devidas identidades preservadas. 

 

 

1) Há quanto tempo você se formou?  

( ) Me formei/me formo neste ano. 

( ) 1 ano.  

( ) 2 anos. 

( ) 3 anos. 

( ) 4 anos. 

( ) mais de 4 anos. 

 

Rápidas perguntas sobre você 

 

 

2) Em que ano você nasceu?  

( ) antes de 1995. 

( ) 1995. 

( ) 1996. 

( ) 1997. 

( ) 1998. 

( ) depois de 1998. 

 

 

3) Qual a sua universidade/faculdade?  

( ) UFSM. 

( ) UFN. 

( ) PUC. 

( ) UFRGS. 

( ) UNIRITTER. 

( ) ESPM. 

( ) CNEC 

( ) FACCAT 

( ) IPA 

( ) UCPEL 

( ) UCS 
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( ) UPF 

( ) UNISC 

( ) UNISINOS 

( ) UNIVATES 

( ) UNIPAMPA 

( ) FEEVALE 

( ) UNIJUI 

___ OUTRA 

 

 

 

4) Você trabalha com publicidade atualmente?  

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

5) Você se considera: 

(  ) Homem cisgênero 

(  ) Homem transgênero  

(   ) Mulher cisgênero 

(   ) Mulher transgênero 

(   ) Não-binário 

 
 Observação: as nomeações cisgênero e transgênero, referem-se especificamente aos indivíduos que se 

identificam com aquele gênero que lhes foi atribuído ao nascimento (cisgênero) e aqueles cujo não se 

identificam com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer. Por sua vez os não- 

binários  são constituídos por aqueles que ultrapassam os papéis sociais atribuídos ao gênero. 

 

6) Qual é seu regime de trabalho? 

 

(  ) CLT. 

(  ) Trabalho como MEI  dentro de empresa privada.* 

(  ) trabalho como MEI em local próprio.* 

(  ) Freelancer ou trabalhos pontuais. 

(  ) Estagiário. 

(  ) Proprietário/a de empresa. 

(  )Outro_________  

 

 

7) Qual a sua área de atuação principal, ou aquela que atua com mais frequência? 

 

(  ) Diretoria ou administrativa 

(  ) Atendimento 

(   ) Criação 

(   ) Planejamento 

(   )  Audiovisual 

(  ) Mídia 

(   ) Redes sociais ou tráfego 

(   ) Outra________ 
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8) Você trabalha:  

(  ) Presencialmente. 

(  ) Home office. 

(  ) Às vezes presencialmente, às vezes home office. 

 

9) Em média sua jornada de trabalho dura cerca de: 

 

(  )Menos de 8hs diárias. 

(  )  Até 8hs diárias. 

(  )  Até 8hs diárias + 4h no sábado. 

(  ) Mais de 8hs diárias. 

 

 

10) Atualmente qual é a sua renda mensal? Considerando o valor do salário mínimo 

nacional de R$ 1.665,00 ( mil seiscentos e sessenta e cinco reais) por mês; 

 
Valor baseado segundo os dissídios para funções técnicas consoante o SINAPRORS. 

 

(  ) Menos de um salário mínimo. 

(  ) De um a dois salários mínimos.   

(  ) de dois a cinco salários mínimos. 

(  ) de cinco a dez salários mínimos. 

(  ) mais de dez salários mínimos. 

 

 

11) Dentre uma das práticas institucionalizadas pela publicidade a carga horária e as 

horas extras sempre foram assuntos de debate. Você já se deparou com alguma 

situação que teve de cumprir horas extras para “dar conta” de alguma demanda 

de trabalho ?  

 

(   ) Sim, mas em uma situação isolada. 

(   ) Sim, frequentemente passo por isso. 

(   ) Não, nunca passei por isso.  

 

 

12) Você recebe pelas horas extras trabalhadas? 

(   ) Sim, recebo em compensação salarial. 

(   ) Sim, recebo em desconto de horas. 

(   ) Não costumo receber. 

 

 

13) Você já se deparou com alguma situação em que já teve que executar uma 

função diferente daquela a que foi contratado? 

(   ) Sim, mas em uma situação isolada. 

(   ) Sim, frequentemente passo por isso. 

(   ) Não, nunca passei por isso. 
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14) Você considera que a sua atual remuneração é compatível com a função que 

você exerce? 

(   ) Sim, é compatível. 

(   ) Não, não é compatível. 

 

 

15)  As práticas de ASSÉDIO MORAL correspondem a toda ação gesto ou 

palavra praticada de forma repetitiva por agente que tenha por objetivo usar de 

um caráter de superioridade para atingir a auto-estima e autodeterminação do 

servidor, com danos no ambiente de trabalho, serviço ou carreira do servidor.  

Dessa forma, você considera que já tenha sofrido algum tipo de ASSÉDIO 

MORAL, em seu ambiente de trabalho, sendo esta ação realizada por parte de 

gestores ou clientes? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Talvez, mas no momento em que ocorreu  não soube identificar. 

 

 

16) Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo o agente na condição de superior hierárquico inerente 

aquilo que diz respeito ao exercício de cargo ou função, é considerada como uma 

prática de ASSÉDIO SEXUAL . Dessa forma, você considera que já tenha 

sofrido algum tipo de ASSÉDIO SEXUAL, em seu ambiente de trabalho, sendo 

esta ação realizada por parte de gestores ou clientes? 

 
Relembramos que essa é uma pesquisa anônima. Dados pessoais dos (as) respondentes não serão 

divulgados. Caso não se sinta à vontade de responder a questão 15 sinta-se bem para passar para a 

próxima questão ou encerrar o questionário. 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Talvez, mas no momento em que ocorreu  não soube identificar. 

 

17) Como um (a) jovem profissional da propaganda, você já sentiu algum 

descrédito a suas ideias ou posicionamentos no ambiente de trabalho por ser 

formado (a) recentemente? 

(  ) Sim, mas em uma situação isolada. 

(  ) Sim, frequentemente passo por isso. 

(  ) Não, nunca passei por isso. 

(  ) Talvez, mas não soube identificar com clareza. 

 

18) Você se sente motivado a trabalhar com publicidade e propaganda? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
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19) Em uma escala de 0 a 5, você sente que o seu trabalho influência na sua saúde 

mental? Considere 0 para não influencia, e 5 para influencia. 

(  ) 0. 

(  ) 1. 

(  ) 2. 

(  ) 3. 

(  ) 4. 

(  ) 5. 

 

20) Você percebe uma preocupação com a sua saúde mental no seu ambiente de 

trabalho? 

(  ) Sim, temos discussões frequentes sobre o assunto. 

(  ) Sim, temos algumas discussões sobre o assunto. 

(  ) Não, mas consideraria importante. 

(  ) Não temos, e também não acho importante. 

(  ) Trabalho sozinho e percebo a importância dessa questão. 

(  ) Trabalho sozinho e não  percebo a importância dessa questão. 

 

21) Você já precisou buscar ajuda de um profissional, psicólogo ou psiquiatra, 

para debater sobre questões que refletiam de suas práticas no trabalho e 

impactavam na sua saúde mental? 

(  ) Sim. 

(  ) Não, mas gostaria. 

(  ) Não, nunca precisei. 

 

22) Você já cogitou mudar seu campo de atuação profissional por alguma 

insatisfação profissional? 

(  ) Sim, penso nisso frequentemente. 

(  ) Sim, algumas vezes já pensei sobre isso. 

(  ) Não, nunca pensei sobre isso. 

 

23) Defina em uma palavra sua relação com o trabalho em publicidade e 

propaganda? 

_______________________________________. 
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ANEXO B 

 

Este questionário dedica-se a parte de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso 

do acadêmico Raphael Costa dos Santos (costacs93@hotmail.com), do curso de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

A pesquisa dedica-se ao estudo de práticas publicitárias de jovens formandos ou recém-

formados (máximo 4 anos). A coleta dos dados e sua posterior análise não terá cunho 

comercial, sendo usada exclusivamente para estudos acadêmicos.  

 

Todos os dados obtidos pelos (as)  respondentes serão feitos de forma anônima e 

manterão as devidas identidades preservadas. 

 

 

Você se identifica como: 

(  ) Homem cisgênero 

(  ) Homem transgênero  

(   ) Mulher cisgênero 

(   ) Mulher transgênero 

(   ) Não-binário 

 
 Observação: as nomeações cisgênero e transgênero, referem-se especificamente aos indivíduos que se 

identificam com aquele gênero que lhes foi atribuído ao nascimento (cisgênero) e aqueles cujo não se 

identificam com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascer. Por sua vez os não- 

binários  são constituídos por aqueles que ultrapassam os papéis sociais atribuídos ao gênero. 

 

1) Porque você escolheu cursar publicidade e propaganda? Agora como 

estudante/profissional sua visão sobre o curso e a profissão ainda segue a 

mesma? Conte um pouco para a gente. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Além da Universidade você procurou capacitações externas para atuar 

profissionalmente? Se sim, acredita que foram necessárias para a sua prática 

atual? Comente um pouco sobre quais foram. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Comente sobre como é a sua rotina profissional no dia a dia. Qual a sua carga 

horária, qual sua rotina de trabalho, horários de intervalo, etc. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

4) Você sente que sua remuneração atual é compatível com as funções e 

carga horária que executa ou com os investimentos que realizou durante a 

trajetória profissional? 

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Fale um pouco sobre o seu ambiente profissional. Quantos colegas 

trabalham com você. Existe diversidade no seu círculo social no trabalho? 

Como é seu ambiente, como é a convivência entre os colegas, trato entre 

funcionários, etc. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6) Os espaços profissionais em propaganda tiveram sempre a questão da 

produtividade como um de seus elementos centrais, uma vez que a 

remuneração de trabalhos esteve ligada a questões das horas trabalhadas e 

tarefas executadas. Como a questão da produtividade é vista em seu ambiente 

de trabalho? Existe algum tipo de competitividade ou sobrecarga entre os 

funcionários? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Você acredita desempenhar funções diferenciadas daquelas ao qual foi 

contratado? Se sim nos conte um pouco sobre isso. 

__________________________________________________________________________________ 

 

8) Você possui inseguranças ao trabalhar com publicidade? Se você se sentir 

à vontade, poderia citá-las para nós? 

__________________________________________________________________________________ 
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VAMOS FALAR MAIS SOBRE O SEU TRABALHO? 

 
As perguntas a seguir podem conter temas sensíveis. Caso não se sinta a vontade em responder alguma delas,  

poderá pular a questão. 

 

 

9) Você já se sentiu deslegitimado ou descreditado em seu ambiente 

profissional por ser jovem na profissão? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

 

10) Você já se sentiu deslegitimado ou descreditado no ambiente de trabalho 

por seu gênero e/ou orientação sexual? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

11) Você já precisou ir contra posicionamentos pessoais ou ideologias 

profissionais, para se adequar ao mercado de trabalho ou a alguma 

determinada situação no exercício profissional? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

 

12) Você se sente ou já sentiu sobrecarregado (a) ou pressionado (a) ao 

cumprir suas demandas profissionais? 

_____________________________________________________________________ 

 

13)  Você já sentiu que questões relativas a seu trabalho refletiam em sua 

saúde mental? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

 

Se você respondeu SIM, em alguma das perguntas anteriores e se sentir confortável, 

poderia nos contar o seu relato? 

 

_____________________________________________________________________ 
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SAÚDE, SATISFAÇÃO E PROFISSÃO. 

 

14)  Você já precisou recorrer a um profissional (psiquiatra ou psicólogo) 

para debater sobre questões de trabalho que estavam interferindo em sua 

saúde mental? Se você se sentir confortável, poderia comentar como foi? 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

15)  Como é seu nível de satisfação em relação ao seu trabalho? Em uma 

escala de 0 (Muito Insatisfeito) a 5 ( Muito Satisfeito), atribua uma nota ao 

seu nível de satisfação. 

 

(  ) 0 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) 5 

 

Você já cogitou mudar de ramo profissional, por falta de motivação para seguir atuando 

em sua área? 

 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

Se você já cogitou mudar de ramo profissional, e se sentir a vontade, comente um pouco 

com a gente. 

 
    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

16)  O que você consideraria em um espaço profissional saudável? 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

17)  Você mudaria algo na sua profissão? Se sim, o que seria? 

    ______________________________________________________________________________________ 
 


