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Não é sobre chegar no topo do mundo 

E saber que venceu 

É sobre escalar e sentir 

Que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo 

E também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo 

Em todas as situações 

(Trecho da música Trem Bala – Ana Vilela) 
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RESUMO 

CORREIA, Ricardo Augusto da Cruz. Jornalistas ou publicitários? O trabalho de 

jornalistas em agências de publicidade na cidade de São Paulo. 2017. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Jornalismo) – FIAM-FAAM – Centro Universitário, São 

Paulo, 2017. 

 

Nesta dissertação, busca-se analisar, por meio de entrevistas, o discurso de profissionais 

formados em jornalismo que atuam em agências de publicidade na cidade de São Paulo, 

com o intuito de observar mudanças no mundo do trabalho e com relação ao ethos 

profissional. Ao relatarem sobre rotinas e condições de trabalho e impactos tecnológicos 

sobre suas atividades, os profissionais revelam como as mudanças no mundo do trabalho 

em geral afetam suas percepções e estratégias em relação ao mercado de trabalho em 

jornalismo a partir de questões como flexibilização, precarização e polivalência. Dentre 

as conclusões, está a convergência, não só digital, mas profissional, pela qual passam os 

jornalistas em suas atividades de trabalho, um borrar de fronteiras entre as profissões. 

 

Palavras-chave: Convergência. Flexibilização. Jornalismo. Publicidade. Trabalho. 
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ABSTRACT 

CORREIA, Ricardo Augusto da Cruz. Jornalistas ou publicitários? O trabalho de 

jornalistas em agências de publicidade na cidade de São Paulo. 2017. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Jornalismo) – FIAM-FAAM – Centro Universitário, São 

Paulo, 2017. 

 

The master’s thesis aims to understand, through interviews, discourses of professionals 

graduate in journalism who work in advertising agencies in the city of São Paulo, in order 

to observe changes in the world of work and in relation to professional ethos. By reporting 

on routines and working conditions, and technological impacts on their activities, 

professionals reveal how changes in the world of work, in general, affect their perceptions 

and strategies in relation to the job market in journalism, from issues such as 

flexibilization, precarization and polyvalence. Among the conclusions, there is the 

convergence, not only digital, but also professional, whereby journalists pass on their 

work, a blurring of boundaries between professions. 

 

Keywords: Convergence. Flexibilization. Journalism. Advertising. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O século XXI está sendo marcado por profundas transformações no âmbito do 

mundo do trabalho, as quais impactam o modus operandi de milhões de indivíduos mundo 

afora, principalmente no que tange à questão da flexibilidade. O mercado de trabalho em 

comunicação está inserido nessas mudanças: é parte do mundo do trabalho em geral e não 

pode ser entendido fora dele. Como afirma Grohmann (2013), é, de certa forma, um 

sintoma da lógica dos conglomerados, como também apontam Fígaro, Nonato e 

Grohmann (2013) e Casaqui, Lima e Riegel (2011) em pesquisas, respectivamente, sobre 

o trabalho dos jornalistas e publicitários. Entre “baixas” e possíveis “inovações”, os 

comunicadores se veem obrigados a adaptar-se a esse novo cenário. 

A intensificação de tecnologias nos processos produtivos é um importante vetor 

dessas mudanças, embora não o único, pois o processo tecnológico precisa ser entendido 

a partir de sua relação com os processos produtivos, como afirma Fígaro (2010). No 

mundo do trabalho, mudam a organização do local, a gestão e a sociabilidade. 

Com essas mudanças, os profissionais são levados à necessidade de extrema 

adaptação às prescrições requeridas pelo mercado, sob o risco de serem deixados à 

margem. Nesse sentido, ocorrem tanto o fechamento de novos postos de trabalho, quanto 

a criação de novas funções, com um rearranjo das demandas profissionais. Na área de 

comunicação, pode-se falar especialmente na emergência de profissionais multitarefas e 

multiplataformas (SCOLARI, 2008). Se, por um tempo, a exigência era por um 

profissional especializado em uma área específica do jornalismo, por exemplo, jornalismo 

político, esportivo ou cultural, atualmente, tudo se passa como se, além de uma habilidade 

específica, os trabalhadores tivessem de ter um domínio “horizontal”, por assim dizer, de 

várias funções dentro da área de comunicação. Um profissional em trânsito. 

Um jornalista que apenas era repórter, por exemplo, começara a acumular funções 

que antes eram de outros profissionais, como tirar fotos, gravar áudios, editar, adaptar 

seus textos para vários formatos e enviar de sua própria casa tudo o que foi produzido. 

Segundo Scolari (2008), todas essas mudanças afetam os trabalhadores, as empresas e as 

universidades, pois transformam o perfil desenhado e requerido do profissional. 

 Ainda segundo Scolari (2008), atualmente também é difícil encontrar um 

jornalista que trabalhe apenas em um veículo de comunicação, principalmente com a 

descentralização das redações (DEUZE; WITGSCHE, 2015), exige-se que o jornalista 

tenha conhecimento para trabalhar em diversos meios, adaptando-se às diversas 
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linguagens. Funções que antes cabiam a outros profissionais – como design, edição ou 

mesmo outras atividades na área de comunicação – são incorporadas às rotinas do 

jornalista, tornando-o um profissional polivalente, com convergência de funções 

(SALAVERRÍA, 2006). 

O mercado de comunicação exige, pois, uma força de trabalho flexível, que se 

relacione a uma demanda por projetos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), com 

profissionais sendo contratados, muitas vezes, exclusivamente para este fim: o curto 

prazo. Após o término do projeto, o profissional é desligado automaticamente da empresa. 

Essa flexibilização tem gerado, no mercado de trabalho em comunicação, uma legião de 

jornalista contratados por projetos, e não mais profissionais que atuam em regime CLT, 

aumentando a quantidade de jornalistas que trabalham com PJ, como mostram as 

pesquisas de Fígaro, Nonato e Grohmann (2013) e Mick e Lima (2013). Observa-se, 

então, que o fechamento de postos de trabalho no mercado jornalístico é consequência de 

restruturações das grandes empresas de mídia no Brasil e das tecnologias nas rotinas de 

trabalho do jornalista (Antunes, 2002). 

 Essa reestruturação faz com que muitos jornalistas acabem procurando 

oportunidades de emprego em outros setores da comunicação, inclusive na área de 

publicidade e propaganda, tida outrora como a separação entre “água e óleo” da área de 

comunicação – a área editorial e a de negócios. Há, então, uma mudança também de ethos 

profissional – o que se espera dos profissionais, seus valores e atributos, tudo isso 

relacionado às novas (e nem tão novas) atividades de trabalho. 

 Para entender um pouco mais da vida dos jornalistas que abandonaram sua 

profissão de formação e foram atuar em outras áreas da comunicação, desenvolveu-se 

esta dissertação de mestrado com foco no trabalho de jornalistas que atuam em agências 

de publicidade e propaganda. De acordo com dados da pesquisa apresentada por Lima 

(2011) no livro Trabalho em Publicidade e Propaganda, dos 51 publicitários 

entrevistados, apenas 24 são formados em publicidade, pouco menos da metade. Embora 

somente quatro entrevistados da pesquisa de Lima (2011) sejam formados em jornalismo, 

isso, de alguma forma, dá pistas em relação ao objeto de pesquisa deste estudo. Pode-se, 

de certa maneira, denominar esses profissionais como “migrantes de comunicação” 

(NONATO, 2015). Enquanto Nonato (2015) observou a passagem de jornalistas com 

grande experiência em redações para os blogs, enxerga-se, aqui, essa migração do 

jornalismo para a publicidade. 
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A partir desse contexto, o objetivo da presente pesquisa é analisar o discurso de 

jornalistas que atuam em agências de publicidade na cidade de São Paulo, com o intuito 

de observar como mudanças no mundo do trabalho afetam o ethos profissional. A escolha 

por São Paulo se deu pelo fato de a cidade possuir 4.879 agências de publicidade, segundo 

dados de pesquisa realizada em 2014 pela Federação Nacional das Agência de 

Propaganda (Fenapro), segundo a qual, a cidade de São Paulo é onde se concentra o maior 

número de agências de publicidade do Brasil. No estado de São Paulo, o número de 

agências é de 8.543, ou seja, só a cidade paulistana possui mais da metade de agências de 

todo o estado. 

Procurou-se, por meio da análise dos falas dos profissionais entrevistados, 

entender as fronteiras e as relações identitárias entre “ser jornalista” e “ser publicitário”, 

e como as práticas desses sujeitos revelam questões ligadas às prescrições do “novo 

espírito do capitalismo”, tais como polivalência, flexibilidade e multiplataforma. Buscou-

se também, a partir do cenário traçado, refletir de que modo se pode repensar a formação 

desses profissionais. 

A pesquisa empírica, então, foi operacionalizada a partir de entrevistas, para as 

quais foram selecionados seis jornalistas que atuam no mercado de trabalho de agências 

de publicidade e propaganda da cidade de São Paulo, priorizando a diversidade 

geracional. Entre os selecionados, há profissionais recém-formados e outros com larga 

experiência no mercado de trabalho jornalístico, mas que hoje trabalham em agências de 

publicidade. 

Esta dissertação situa-se na linha de pesquisa “Jornalismo e Mercado de 

Trabalho”. Com isso, o olhar para o jornalismo e para o jornalista se dá a partir de suas 

atividades de trabalho, tanto como sintoma de lógicas mercadológicas (ou seja, o 

“mercado” propriamente) quanto um olhar para as subjetividades desses profissionais, 

olhar que se julga mais adequado nomear a partir da interface do “mundo” do trabalho, 

que não recobre somente as facetas mercadológicas. 

 A partir desta introdução ao tema, estruturou-se a dissertação da seguinte forma: 

no capítulo 1, apresenta-se uma contextualização sobre o mundo do trabalho, suas 

transformações ao longo dos tempos, principalmente nos últimos séculos, e como se pode 

olhar para o jornalista a partir da ótica do mundo do trabalho, considerando as mudanças 

no mundo do trabalho dos comunicadores e questões como flexibilização e precarização. 

No capítulo 2, tratar-se-á da identidade profissional, desde um breve panorama 

sobre o conceito de identidade até alguns estudos sobre identidade profissional no 
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jornalismo e na publicidade. A identidade profissional é uma forma de diferenciar o “nós” 

e o “eles”, enumerando as diferenças que compõem determinado grupo de profissionais, 

de maneira relacional. Essa identidade profissional é verbalizada por meio de discursos 

sobre o trabalho que revelam traços identitários. 

No capítulo 3, descreve-se a metodologia usada para coleta de dados da pesquisa. 

Após uma tentativa de aplicação de questionário quantitativo em que não se obteve a 

resposta esperada, resolveu-se utilizar somente a entrevista semiestruturada, que serviu 

de guia para nortear os assuntos a serem abordados com os sujeitos. A pesquisa 

semiestruturada foi elaborada com 15 perguntas, baseadas nas informações que eram 

necessárias para traçar o perfil, as condições de trabalho e o ethos profissional. 

No capítulo 4, por fim, analisam-se as falas dos seis entrevistados selecionados 

para a entrevista semiestruturada. Todos os entrevistados são formados em jornalismo – 

traço identitário utilizado tanto para seleção da amostra quanto para a discussão teórica –

, mas atuam profissionalmente em uma agência de publicidade e propaganda na cidade 

de São Paulo. Todos os nomes dos entrevistados foram trocados para preservar seu 

anonimato.  
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1 Mundo do Trabalho dos Jornalistas e dos Publicitários 

  

 O trabalho dos jornalistas não pode ser compreendido fora das estruturas e 

relações de trabalho no modo de produção capitalista, em geral. Isso porque o jornalismo 

não é uma ilha isolada em relação à sociedade. Como se pode conceituar a questão do 

trabalho? Como atividade humana, como mostram Marx e Engels (2007), é o que nos 

distingue dos outros seres vivos, pois somente os humanos detêm a capacidade de 

transformar o mundo à sua volta por meio do trabalho.  

 Contudo, ao entrar no modo de produção capitalista, o trabalho como atividade e 

expressão criadora dos seres humanos (HUWS, 2015), tem também que se confrontar 

com a expropriação e a exploração de sua força de trabalho. Como mostra Harvey (2016), 

o capitalismo é cheio de contradições, muitas delas não resolvidas. Se essa máquina nunca 

parou desde o século XIX, é possível concentrar esforços em mostrar as últimas 

transformações ocorridas principalmente nos anos 1980 e 1990, com mudanças 

econômicas, sociais e tecnológicas que impactaram as relações de trabalho. De alguma 

forma, essas transformações, as quais Boltanski e Chiapello (2009) chamam de “novo 

espírito do capitalismo”, serviram de alicerce para o estado atual do mundo do trabalho. 

 Neste capítulo, abordar-se-ão as mudanças no mundo trabalho e como isso 

impacta os mercados de trabalho do jornalismo e da publicidade, fazendo surgir novos 

perfis profissionais. 

 

 

1.1 Mundo do Trabalho e Reestruturação Produtiva 

 

O advento do trabalho foi dado pelo próprio ser humano a partir do momento em 

que ele sentiu necessidade de transformar o mundo à sua volta para suprir suas 

necessidades cotidianas para sua subsistência e seu bem-estar. Segundo Marx (1985, p. 

153), “o processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e 

abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do 

natural para satisfazer a necessidades humanas”. O homem, com sua capacidade 

intelectual, consegue transformar as coisas por meio de processos produtivos que elabora, 

mas também o trabalho transforma o homem no decorrer dos tempos. Isto é, há uma 

permanente atividade dialética de transformar e ser transformado.   
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Como afirma Ricardo Antunes (2002, p. 123), “é a partir do trabalho, em sua 

cotidianidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas não 

humanas”. A partir dessa afirmação, pode-se concluir que, para ser socialmente integrado, 

o homem precisa do trabalho e é dentro dele que coloca em prática suas habilidades como 

ser humano e sua capacidade de interagir como o mundo à sua volta para transformar 

recursos naturais em produtos para suas necessidades cotidianas, melhorando, assim, sua 

qualidade de vida. 

O problema com o trabalho começa a partir do momento em que o ato de trabalhar 

se torna uma forma de troca, em que o trabalhador vende a sua capacidade produtiva por 

um salário, muitas vezes aquém do que realmente é necessário para uma vida digna. Isto 

é, a força-de-trabalho como valor-de-uso se insere como valor-de-troca no modo de 

produção capitalista. Uma dialética entre “expressão” e “expropriação”, como afirma 

Ursula Huws (2015). É entre um e outro momento que os trabalhadores realizam suas 

atividades no cotidiano. 

Em relação ao modo de produção, é preciso considerar a racionalização e a 

flexibilização do trabalho. Os fundamentos tayloristas tinham por objetivo decompor as 

operações complexas em atividades simples, impostas dentro de um único modo de 

execução (PINTO, 2013), enquanto o fordismo se empenhava no automatismo, que tinha 

como objetivo a “desespecialização” do trabalhador (PINTO, 2013). 

Já a partir da década de 1980, era preciso um trabalhador polivalente, flexível. Tal 

conceito já tinha sido utilizado pela Toyota no pós-guerra, como forma de tirar a empresa 

da crise. O toyotismo, sistema desenvolvido pela empresa homônima, tinha como 

princípios básicos o taylorismo e o fordismo, mas com uma diferença primordial: ao invés 

de descapacitar cada vez mais o trabalhador, o toyotismo buscou “treinar” todos os 

trabalhadores para todas as áreas da empresa, além de utilizar máquinas autônomas, que 

um único funcionário poderia operar várias ao mesmo tempo. Isto é, um profissional 

generalista, polivalente, multifuncional, que transitasse por todas as áreas da organização. 

Esse sistema, além de possibilitar o aumento da qualidade da produção, tornava possível 

produzir pequenas quantidades de vários produtos diferentes, de acordo com a demanda 

necessária, podendo alternar sua produção conforme a necessidade de consumo (PINTO, 

2013). Com esse sistema, a Toyota conseguiu “produzir” funcionários polivalentes e 

flexíveis. 

Junto a isso, ocorre pressão psicológica como decorrência do método de 

racionalização do trabalho. O empresariado usa essa pressão psicológica como forma de 
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controle social, fazendo com que o trabalhador sofra mais ainda com a queda dos salários 

e aumento de produtividade. Segundo Geraldo Augusto Pinto (2013), essa pressão dos 

empresários sobre os trabalhadores é uma forma de manter em funcionamento o sistema 

de acumulação de capital. 

A relação entre quem oferece força de trabalho para desenvolver algum tipo de 

atividade transformadora remunerada a quem necessita dessa oferta é chamado de 

mercado de trabalho. Mercado que tem passado nos últimos anos por grandes e profundas 

mudanças, precarizando ainda mais a relação entre empregados e empregadores. Para 

Marcelino (2011, p. 59), a precarização sempre será sinônimo de flexibilização do 

trabalho ou do emprego. O termo flexibilidade do trabalho, ou ainda, flexibilização, 

segundo a autora, é toda a intensificação da exploração da forma de trabalho. A afirmação 

de Marcelino (2011) pode ser confirmada por Nanteiul (2002, p. 65), que diz: 

 

havendo recurso ao emprego precário ou externalizando segmentos do 

aparelho produtivo, a flexibilidade externa conduz a uma redução 

drástica dos rendimentos, das proteções sociais e das possibilidades de 

integração social. Contudo, ela não é acompanhada, necessariamente, 

por uma degradação homogênea das condições de trabalho. Já a 

flexibilidade interna se traduz por uma reorganização dos tempos 

profissionais e pela evolução dos modos de coordenação internos. Mas 

esse movimento é acompanhado, igualmente, de uma desestabilização 

dos coletivos existentes e de uma intensificação do trabalho. Além 

disso, ele atinge tanto precários quanto estáveis. 

  

Apesar de Nanteiul (2002, p. 65) fazer a distinção entre precariedade do trabalho 

e precariedade do emprego, para Marcelino (2011), no contexto social do Brasil, os dois 

termos estão ligados e devem ser considerados sempre conjuntamente com precarização 

e flexibilização. 

A flexibilização das relações de trabalho, em nossa visão, é muito controversa, 

contraditória: ao mesmo tempo em que em gera novas possibilidades para o trabalhador, 

que tem como possibilidade trabalhar de forma, em certa medida, “independente”, abre 

precedentes para a precarização dos direitos do trabalhador. Essa flexibilização é uma 

forma que as empresas encontraram de reduzir seus custos e maximizar seus lucros, pois 

um trabalhador celetista, para o discurso gerencial, custa muito caro para a empresa.  

A terceirização de mão de obra é uma consequência da flexibilização do trabalho. 

O trabalhador e seus direitos são deixados de lado, com o sujeito encarado apenas como 

uma peça a mais que pode ser substituída a qualquer momento, pois outro pode ocupar 

seu lugar e exercer a mesma função da mesma forma que ele exercia. Nesse contexto, o 
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trabalhador perde o lado “humano” e se torna apenas “uma máquina” dentro do processo 

produtivo (GROHMANN; ROXO, 2015; HUWS, 2015). 

Para Roseli Fígaro (2008), a flexibilização do trabalho é uma consequência da 

junção de vários fatores, tais como crises econômicas, restruturação das organizações e 

inovações tecnológicas, que fazem com que muitos trabalhadores acabem entrando para 

o mundo da informalidade profissional e percam direitos trabalhistas, remuneração e, 

consequentemente, qualidade de vida.  

As inovações tecnológicas são outro ponto a ser destacado como um importante 

vetor nas transformações dos processos produtivos. As tecnologias são desenvolvidas 

pelo homem através do acúmulo de conhecimento ao longo dos tempos, como mostra 

Fígaro (2010, p. 96-97): “Uma tecnologia é fruto de experiências e conhecimentos 

acumulados, de necessidades a serem transpostas e de projeções para o futuro, as quais 

se organizam com os recursos imaginários e de conhecimento que têm acumulado do 

passado no presente”. 

Contraditoriamente, a tecnologia pode ser vista tanto como um processo 

transformador da realidade que pode tanto trazer benefícios quanto malefícios ao mundo 

do trabalho e ao trabalhador. A tecnologia, em si, não é boa nem má para o trabalhador, 

por isso se deve pensá-la a partir de seu uso no modo de produção capitalista. Ela, que 

tem a característica de facilitar as rotinas de trabalho dos trabalhadores, também fecha 

muitos postos de trabalho, que passam a tornar-se obsoletos, pois foram absorvidos pela 

tecnologia. A “obsolescência programada” já não é mais somente dos produtos, mas dos 

trabalhadores aos olhos da organização, como algo naturalizado. Scolari (2008) cita como 

exemplo a criação e popularização do automóvel, que fez surgir a necessidade de 

mecânicos para efetuar a manutenção dos automóveis, mas, ao mesmo tempo, extinguiu 

postos de trabalho, como o dos ferreiros responsáveis por ferrar cavalos. 

As empresas, por outro lado, estão mudando a forma como se comunicam com 

seus funcionários, tentando implantar um discurso mais brando e amigável com o 

empregado, mas que na realidade não passa de uma forma de manipulação ou um discurso 

com que a empresa tenta passar a ideia de que o funcionário pertence a uma “grande 

família”, em que palavras como demissão são substituídas por discursos como “esse 

funcionário não se encaixa mais na filosofia da empresa”. Fígaro (2008, p. 29), que faz 

uma análise das mudanças discursivas e da persuasão na comunicação das empresas, 

afirma: 

 



17 

 

sumiram do vocabulário das empresas palavras como empregado ou 

funcionário, demissão, desemprego, mandar embora. Estas são apenas 

as mais expressivas. É clara a limpeza e assepsia que se realiza no 

vocabulário. Hoje as empresas passam por reestruturação e os 

colaboradores deixam de fazer parte da equipe. Não há a figura da 

demissão. Muitas empresas chegam a oficializar tais expressões, 

proibindo o uso dos termos anteriores. Há um grande esforço para 

alterar as bases ideológicas de significados das práticas sociais 

concretas que se exercem no cotidiano do trabalho. 

 

Dessa forma, o funcionário torna-se colaborador, a precarização vira 

modernização, positivando todas as expressões. Consequentemente, a empresa utiliza a 

comunicação para mudar a sua imagem e, assim, tentar ser bem aceita pelos seus 

funcionários, ou melhor, uma forma de persuadi-los. 

Outro debate que permeia a discussão sobre trabalho na área de comunicação é a 

questão do trabalho criativo, que pode ser encarado de duas formas. A primeira é o 

desenvolvimento de determinado trabalho de forma criativa, criatividade na sua forma 

inédita, como a atividade inédita e transformadora do trabalho. Mas, por outro lado, o 

trabalho criativo pode ser pensado como uma marca no atual desenvolvimento do modo 

de produção capitalista, um adjetivo que ajuda a legitimar certos tipos de trabalho em 

detrimento de outros: alguns tachados como “mecânicos”, “braçais” e outros como 

“criativos” e “da mente”, tais como profissionais da área de comunicação. Huws (2015) 

se pergunta o motivo de desejarem tanto classificar os trabalhadores dessa forma no 

momento atual do capitalismo e a quem servem esses adjetivos. 

Outro tipo de trabalho que vem crescendo desde a década de 1980, graças a 

mudanças no atendimento das empresas a seus consumidores, é o setor de telemarketing, 

que vem crescendo de forma acentuada nos últimos anos, e é um dos setores que mais 

empregam trabalhadores hoje no Brasil. Segundo Ricardo Antunes (2009, p. 115),  

 

o setor de teleatividades é formado pelos trabalhadores que, em tempos 

de crise econômica, depressão e desemprego, vão ocupar postos de 

trabalho onde existe demanda, acarretando uma profunda mudança de 

perfil no mundo do trabalho no Brasil, que poucos perceberam ou estão 

percebendo. 

 

Pode-se refletir como esse setor está criando uma nova forma de exploração do 

trabalhador: pagam-se salários muito baixos em relação à jornada de trabalho 

desempenhada pelo funcionário, além de submeter o trabalhador a bater metas mensais 

de desempenho. Como o trabalhador não tem opção de colocar-se no mercado de trabalho 
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por falta de oportunidades em outras áreas devido a crises financeira, econômica e 

política, o trabalhador acaba aceitando essas condições. Outra característica dos 

trabalhadores que exercem essas funções em empresas de telemarketing é de que grande 

parte dessas pessoas tem uma formação muito superior ao exigido para exercer funções 

no trabalho proposto pelas empresas. A esse tipo de trabalhador, Antunes e Braga (2009) 

chamam de “infoproletários”. 

Outra forma de exploração do trabalhador que tem sido utilizada nos últimos anos 

é o que Fuchs e Trottier (2013) chamam de playbour, ou ainda o trabalho colocado como 

diversão. Quando as fronteiras entre trabalho e lazer se confundem, dá-se ao trabalhador 

a impressão de que ele trabalha divertindo-se, e, por isso, o “peso” do trabalho é menor. 

No entanto, a vida no trabalho acaba sendo muito maior e extenuante. Muitas empresas 

de tecnologia utilizam esse recurso para mascarar explorações que os indivíduos desse 

setor sofrem no seu ambiente de trabalho. Pode-se citar o Google, como empresa que se 

utilizam disso sobre seus funcionários. O playbour é uma forma de fazer com que o 

trabalhador tenha a sensação de que seu trabalho é sempre uma grande diversão. 

Segundo Vander Casaqui e Viviane Riegel (2009, p. 163), “o Google, principal 

portal de buscas da internet, norteado pelo fenômeno da disseminação midiática de 

imagens do seu ambiente corporativo, alimenta o imaginário contemporâneo do trabalho 

com representações sociais de atividade criativa espetacularizada”. Isso mostra que o 

Google seduz seus consumidores e possíveis trabalhadores, mostrando que a empresa é 

uma revolução na relação de trabalho, o que na verdade é uma máscara para ocultar 

explorações, longas jornadas de trabalho, apropriação de ideias de seus funcionários, 

dentre outras explorações, mas, graças a esse sentimento de diversão, os funcionários não 

“percebem” isso como exploração. Trata-se do “consumo do trabalho criativo”, na visão 

de Casaqui e Riegel (2009), idealizando trabalhos considerados “legítimos” como os 

padrões de sucesso. Isso reforça a preocupação de Huws (2015) em relação à expressão 

trabalho criativo. 

Conclui-se que essa ideia de playbour é uma outra forma de flexibilizar o trabalho, 

fazendo com que a vida profissional extrapole o tempo de trabalho, invadindo a vida 

pessoal, fazendo com que o a rotina de trabalho seja incorporada à vida pessoal dos 

sujeitos, isto é, o trabalhador exerce suas funções profissionais também durante as suas 

horas de folga, horas que não são destinadas a atividades laborais. No capitalismo 24/7 

(CRARY, 2014), não há limites de tempo e espaço para a produtividade, sendo necessária 

uma linha contínua entre tempo de trabalho e tempo de vida. Contudo, em vez de parecer 
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que todo o tempo de vida é uma diversão, o que ocorre é o contrário: o aprisionamento 

da vida dos sujeitos em seu tempo de trabalho. 

Para que esse aprisionamento ocorra sem resistências, é necessário que a empresa 

procure engajar o trabalhador e capturar, em algum sentido, suas subjetividades. Dessa 

maneira, surgem discursos “afetivos” sobre o trabalho, com a gestão querendo que os 

trabalhadores “vistam a camisa da empresa”, se envolvam afetivamente com o trabalho. 

É o chamado “trabalho com amor”, pois, dessa forma, ele não separa mais os horários da 

vida particular da vida profissional, fazendo com que o trabalho se incorpore à sua vida 

pessoal, tornando-se comum trabalhar fora dos horários de trabalho que foram 

contratados. 

Eva Illouz (2011) analisa o discurso sobre o “trabalho com amor”, em que 

trabalhadores que tem a oportunidade de falar sobre seus sentimentos e expor seus pontos 

de vista dentro do mundo corporativo acabam sendo funcionários mais felizes e 

produtivos dentro das empresas. Ela conclui que a produtividade e o “engajamento” de 

seus funcionários aumentaram depois que empresas começaram a utilizar psicólogos para 

ouvir os trabalhadores que apresentavam problemas de produtividade ou de 

relacionamento dentro das corporações. Uma cultura “terapêutica” que perpassa o 

discurso organizacional. A autora ainda observou que pessoas que trabalham “com amor” 

acabam se dedicando e produzindo muito mais. Isto é, este pretenso afeto é reapropriado 

pelo capital. 

Esse debate significa que, por um lado, há a efetiva reestruturação do mundo do 

trabalho e, por outro, como complemento, há a circulação dos discursos sobre essa 

reestruturação, de forma a legitimar e positivar as reestruturações, tanto com expressões 

adjetivadoras como “trabalho criativo” e “trabalho afetivo” (Grohmann, 2016) quanto 

com os discursos das próprias empresas, em geral relacionadas ao que Schradie (2017) 

chama de “ideologia do Vale do Silício”. 

O que se pode olhar no mundo do trabalho, de forma global, é que se está passando 

por grandes transformações nesse campo. Muitas mudanças significativas ainda estão por 

vir, e o que se poderá observar, principalmente aqui no Brasil, é uma flexibilização das 

leis trabalhistas, sendo um de seus efeitos a transformação de trabalhadores registrados e 

com direitos assegurados em trabalhadores terceirizados.  

A partir do que se discutiu nesta seção, pode-se afirmar, como Grohmann (2013), 

que o trabalho do jornalista pode ser considerado como “sintoma da lógica dos 

conglomerados”. 
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1.2 Trabalho dos Jornalistas 

 

O jornalista insere-se no mercado de trabalho global e na sua lógica inspirada no 

“novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), mas sua atividade 

tem também especificidades advindas do histórico do profissional e do seu campo de 

atuação. Para Alzira Abreu (1998), o jornalista – a partir de tipos ideais – pode ser 

considerado desde um ethos1 profissional romântico e boêmio, tendo uma função 

primordialmente de transformação do mundo com seu trabalho. Suas características 

aproximavam-no, em certa medida, da figura de um militante em defesa de ideais por 

meio do jornalismo. 

Nesse sentido, a formação jornalística seria relacionada principalmente à 

“responsabilidade social”, com a obrigação de, a partir dos fatos, tentar mudar a sociedade 

vigente. Nas últimas duas décadas, percebem-se mudanças profundas no perfil do 

profissional de jornalismo – ideologias e predileções partidárias ficariam em segundo 

plano em prol de uma pretensa “objetividade”, como se ela, por si própria, não fosse 

também uma ideologia, no sentido de valores circulantes na sociedade (MORETZSOHN, 

2007). Se algum dia houve um glamour em torno da profissão, ele acabou.  

A partir das mudanças no mundo do trabalho, o perfil do jornalista é alterado – de 

alguém com compromisso em relação à transformação da sociedade para um sujeito 

adaptado e ajustado a ela. Como afirma Abreu (1998, p. 10), 

 

essa geração mais jovem mudou de perspectiva, defende que o 

jornalista deve ser um profissional a serviço da informação. Ele é um 

produtor e um difusor da informação, aquele que deve relatar o que está 

ocorrendo para que a população possa ter elementos para tomar 

posições, fazer julgamentos. Essa geração considera que seu papel é o 
de testemunho da história, é o de relator da história de seu tempo. Para 

o desempenho desse papel, eles detêm a técnica da informação. 

 

Esse profissional, “a serviço da informação”, trata como puramente objetivo o 

mundo real, como se a informação fosse algo dado e não um enquadramento da realidade 

(TRAQUINA, 2005). Roseli Fígaro (2014) vai na mesma direção do argumento de Abreu 

(1998), ao afirmar que o jornalista do século XXI não tem muito claro qual o seu papel 

                                                 
1 Abordaremos melhor essa expressão no próximo capítulo. 
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profissional e social. Embora esses profissionais possuam uma escolaridade mais alta do 

que os colegas formados em outras décadas, as mudanças decorrentes dos processos 

produtivos e do próprio sistema capitalista auxiliam a deixar “nublado” esse papel perante 

a sociedade. Para Fígaro (2014), o jornalista tem como obrigação profissional sintetizar 

as notícias que vêm de diversas instituições e entregar isso à sociedade de uma forma 

compreensível a todos. Isto é, liga o jornalista a um papel democrático, tanto em sentido 

político quanto comunicacional. Enxergamos que essa mudança no perfil profissional do 

jornalista se relaciona à racionalização e à flexibilização presentes no mundo do trabalho.  

Desde a década de 1980, o mercado de trabalho jornalístico vem passando por 

reestruturações produtivas, no sentido de racionalizar cada vez mais um trabalho que era 

considerado “intelectual” e/ou “artístico” e, por isso, impassível de racionalização e 

controle capitalista. Roxo (2013) apresenta a então novidade do Projeto Folha na década 

de 1980, com a tentativa de padronização dos processos produtivos – principalmente a 

partir da introdução do “Manual da Redação”, um reflexo de novos métodos de gestão e 

controle do trabalhador a partir de uma gerência, incluindo altas taxas de rotatividade na 

redação. Então, 

 

os dirigentes da redação passaram a concentrar maior atenção no 

sistema de recrutamento da mão de obra, mobilizando esforços para o 

controle da formação de um grupo que se submetesse aos requisitos da 

disciplina e formação técnica exigidos pela empresa (ROXO, 2013, p. 

170). 

 

Há a aplicação de métodos tayloristas ao trabalho jornalístico. A redação como 

linha de produção. 

 Nos últimos anos, a partir de pesquisas de autores como Fígaro, Nonato e 

Grohmann (2013) e Mick e Lima (2013), percebe-se que o método taylorista do Projeto 

Folha não é o único empregado. Alguns motivos: a) a redação não é mais o único lugar 

que abriga o trabalho jornalístico (DEUZE; WITSCHGE, 2015); b) os contratos e 

relações de trabalho se multiplicaram, a partir da figura do freelancer (GROHMANN, 

2012), por exemplo; c) a introdução de tecnologias que barateiam a produção jornalística 

– a partir de um celular, por exemplo. Os processos produtivos são alterados pela 

multiplicidade de funções e atividades de trabalho, em um processo – também racional – 

de flexibilização do trabalho jornalístico. 

 Nas décadas de 1980 e 1990, em uma cidade como São Paulo, o profissional tinha 

poucas opções para trabalhar, e estas eram principalmente os grandes jornais. Aos poucos, 
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foi crescendo de importância o trabalho do assessor, como mostram as pesquisas de 

Nonato (2010) e Mick e Lima (2013). Mick (2015) ainda mapeia novas funções dentro e 

fora da mídia, como assistente de conteúdo, mídias sociais, analista de comunicação, 

gestor de projetos e gestor de comunicação. Essa multiplicidade de funções e atividades 

ajudam a pensar, como afirmam Deuze e Witschge (2015), o jornalismo “além do 

jornalismo”. 

 É um jogo de extinção, criação e acúmulo de funções entre os profissionais do 

jornalismo, seja por reestruturações produtivas, introdução de tecnologias e/ou redução 

de custos. Hoje, percebe-se que o mesmo trabalhador acumula mais de uma função dentro 

de uma organização: por exemplo, editor, revisor, repórter. 

Esse profissional não é mais apenas o jornalista que escreve, mas, sim, o que 

escreve, edita, revisa, publica e muitas outras funções que antes eram exercidas por outros 

profissionais. Lee-Wright e Phillips (2012) relacionam o “jornalismo convergente” às 

tecnologias, que propiciam esse aspecto multitarefa, ressaltando que muitas das tarefas 

agregadas à atividade de trabalho do jornalista eram realizadas tradicionalmente por 

outras profissões, como designers, publicitários, editores ou profissionais do marketing. 

A reconfiguração do jornalista como um profissional polivalente, multiplataforma 

e multitarefa resulta em um aumento de horas trabalhadas sem que isso signifique 

aumento salarial, intensificando a exploração do trabalho. Como afirma Grohmann 

(2013), muitas vezes, a flexibilização da organização do trabalho do jornalista se mostra 

uma versão ainda mais sangrenta do taylorismo. Os contratos e relações de trabalho 

também se (re)(des)fazem, ocorrendo terceirização e individualização das situações de 

trabalho, em uma “cidade por projetos”, como denominam Boltanski e Chiapello (2009). 

Não se trata somente de uma escolha de trabalho – como mostra Grohmann (2012) em 

relação ao “frila por opção” e “frila por imposição” –, mas uma imposição das próprias 

exigências do mercado de trabalho. Com isso, os jornalistas são levados a gerir o próprio 

trabalho e, além disso, o seu próprio eu, como uma marca flexível a ser vendida do 

mercado. Como afirmam Deuze e Witschge (2016, p. 9), 

 

o jornalista como um empreendedor de si mesmo reconstitui “os 

trabalhadores como mais adaptáveis, flexíveis, e dispostos a se mover 

entre atividades e atribuições e assumir a responsabilidade por suas 

próprias ações, por seus sucessos e suas falhas” (STOREY; 

SALAMAN; PLATMAN, 2005, p. 1036). O jornalismo não foi uma 

exceção à tendência de individualização do trabalho. Entretanto, a 

mudança da noção de empreendimento – com suas conotações de 
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eficiência, produtividade, empoderamento e autonomia – de uma 

empresa para o indivíduo arranca a identidade profissional dos 

jornalistas. Gall (2000), por exemplo, nota como a introdução de 

contratos personalizados, embora permitindo que jornalistas 

individuais tenham alguma liberdade para negociar seus próprios 

contratos e condições de emprego, de fato, tem impacto na deterioração 

das condições de trabalho dos jornalistas: salários mais baixos, menos 

segurança nos empregos, e mais relações de trabalho contingentes 

(horários inconstantes, rotações nos empregos...).  

 

Apesar do discurso de modernização, a flexibilização dos contratos de trabalho 

auxilia na precarização do mercado de trabalho jornalístico, incluindo o aspecto legal. 

Como afirma Bauman (2001), troca-se toda a segurança por um pouco de “liberdade” – 

reapropriada para aumentar a produtividade no trabalho. Essa individualização das 

situações de trabalho enfraquece os sindicatos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e 

dilui a capacidade de o jornalista organizar-se como classe e pensar-se como profissão 

(GROHMANN, 2012), diminuindo as possibilidades de resistência e reivindicações de 

direitos trabalhistas. 

Nessa busca pela maximização do lucro, os conglomerados jornalísticos utilizam 

mão de obra terceirizada e a partir de contratos part-time, freelancers e jornalistas 

contratados como pessoas jurídicas, além de estagiários. Como mostra a pesquisa de 

Fígaro, Nonato e Grohmann (2013), profissionais de jornalismo são demitidos e 

convidados pelas empresas a serem prestadores de serviço com pessoa jurídica (PJ) ou 

ainda substituídos por estagiários que, de certa forma, são mão de obra barata. Os 

profissionais que aceitam transformar-se em PJs acabam recebendo por projetos e não 

possuem mais nenhum tipo de direito trabalhista com as empresas. 

Já a atividade de freelancer no jornalismo apresenta uma multiplicidade de 

figuras, como mostra Grohmann (2012): o jornalista que só vive de frilas; o que tem um 

emprego fixo e faz frilas para complementar a renda; o profissional que é contratado como 

“freelancer fixo”, um escamoteamento da precarização das relações de trabalho. Deuze e 

Witschge (2016) consideram que há, no mercado de trabalho, cada vez mais jornalistas 

como freelancers, principalmente os ingressantes na profissão, que – como também 

afirma Grohmann (2012) – geralmente têm menos redes de contato (networking) em 

relação a profissionais há mais tempo na área e menos chances de escolher os trabalhos 

frilas. 

 

A maioria dos recém-chegados à profissão começa como um jornalista 

freelancer ou outra forma independente (e a maioria dos jornalistas 
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continua trabalhando dessa forma). Para os jornalistas freelancers, as 

tarifas caíram estruturalmente ao longo da última década. Na verdade, 

um número crescente de profissionais de tempo parcial, freelancers e 

outros agentes “livres” no negócio midiático não ganha a maioria do 

seu salário com trabalho jornalístico, optando alternativamente por uma 

prática híbrida e subvencionada (DEUZE; WITSCHGE, 2016, p. 17). 

 

No Brasil, além de Grohmann (2012), Burkhardt (2006) e Nonato (2010) mostram 

como há um crescimento de profissionais freelancers na área e, principalmente, entre os 

mais jovens (Grohmann, 2014). Essa flexibilização dos contratos, com a diminuição de 

profissionais celetistas altera a relação do trabalhador com o próprio local de trabalho. 

Fígaro (2009, p. 14) afirma: 

 

A concorrência entre colegas, a falta de camaradagem, as condições 

contratuais precárias – freelancer, pessoa jurídica e cooperados – 

deixam o profissional em situação de desvantagem. Jornadas de 

trabalho extensas, ritmo acelerado de trabalho, corroboram para 

situações de tensão e estresse. 

 

Outros aspectos que geram estresse no profissional de jornalismo são o risco 

constante de desemprego, a sobrecarga de trabalho sem remuneração adequada ao 

acúmulo de trabalho, empresas de comunicação mal-estruturadas e despreparadas, 

flexibilização do trabalho e a informalidade. Segundo a pesquisa “O trabalho do 

jornalista: estresse e qualidade de vida” (HELOANI, 2006), o excesso de trabalho reflete 

na qualidade de vida dos jornalistas. Todos os 44 entrevistados na pesquisa de Heloani 

(2006) reclamaram da falta de tempo para seus familiares. Outro dado interessante da 

pesquisa mostra que 30 entrevistados se sentem fracassados profissionalmente. A 

pesquisa mostra que a carga de trabalho dos jornalistas entrevistados varia de 41 a 60 

horas semanais, a carga horária excessiva, que a pesquisa de Heloani (2006) mostra como 

prejudica a vida pessoal dos jornalistas. 

Nesse cenário de precarização do trabalho jornalístico, Christofoletti (2010) 

enuncia três movimentos: enxugamento de postos de trabalho, extinção de funções e “a 

cada vez mais estressante necessidade de atualização constante dos profissionais para sua 

adaptação a novos projetos das empresas, projetos muitas vezes experimentais e sem a 

garantia de implementação efetiva” (CHRISTOFOLETTI, 2010, p. 8). Ou seja, os 

jornalistas são convocados a se ajustarem às prescrições do “novo espírito do capitalismo” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), sob pena de serem considerados ultrapassados. O 

que esse mercado movido por projetos traz são incertezas e mudanças incessantes: no 
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fluxo organizacional, na gestão do trabalho, nas funções, nos contratos de trabalho, de 

forma a atingir a vida dos sujeitos como um todo, profissional e pessoal. Isto é, as 

incertezas do mercado de trabalho jornalístico são transferidas para o próprio trabalhador, 

que é levado a aceitar que todo sucesso e fracasso profissional depende somente dele 

mesmo (GROHMANN, 2013). 

Isso também acontece em relação ao discurso sobre o empreendedorismo no 

jornalismo (GROHMANN; ROXO, 2015), vendido como algo “salvacionista”, com 

elementos narrativos inspiracionais e de autoajuda a partir de narrativas exemplares e de 

superação, reforçando um discurso meritocrático na profissão. 

Outro aspecto do trabalho jornalístico, relacionado aos demais, é que os meios de 

produção para a atividade tiveram seus custos barateados. Antes, o profissional dependia 

do computador (ou mesmo da máquina de escrever) da redação para executar seu 

trabalho. Atualmente, a proliferação de celulares e notebooks auxilia nessa multiplicidade 

de atividades que o jornalista desempenha no trabalho. Pode-se falar do trabalho 

jornalístico em uma “vida midiática” (media life), como afirma Deuze (2014), em um 

universo onde há a possibilidade e, ao mesmo tempo, o imperativo da conectividade. 

Nesse sentido, o jornalista precisa estar constantemente on-line, disposto a produzir e 

consumir notícias ao longo de todos os dias. É a prescrição do jornalista 24 horas por dia 

(RIBEIRO, 1994) em versão 2.0, unindo um mantra repetido à exaustão na profissão ao 

longo dos tempos (sendo, pois, uma marca do ethos jornalístico) às prescrições do modo 

de produção capitalista. 

É preciso lembrar lembrar também que as redes sociais, como Facebook, 

YouTube e Twitter, mudaram a forma com que as pessoas produzem e consomem 

notícias. Atualmente, as pessoas comuns podem produzir conteúdos com os próprios 

celulares. Mas, conforme Christofoletti (2010, p. 3), “é evidente que apenas uma parcela 

ínfima desses conteúdos tem caráter jornalístico ou informativo [...] mas a facilidade de 

publicação de conteúdos online é um fator que incide no campo da comunicação”. O que 

se discute, então, é a centralidade do jornalista como mediador da informação. Para 

Wolton (2010), por exemplo, o jornalista é mais e não menos relevante como mediador 

da sociedade no contexto tecnológico atual. 

Em suma, a organização flexível do trabalho jornalístico leva a um aumento na 

rotatividade dos trabalhadores nas diferentes organizações. O jornalista torna-se uma peça 

substituível no processo produtivo, pronto para ser trocado por uma força de trabalho 

ainda mais barata. Nesse contexto, o trabalhador perde o lado “humano” e torna-se apenas 
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“uma máquina” dentro do processo produtivo (GROHMANN, 2015). Essas mudanças, 

consideradas como sintoma da lógica dos conglomerados (GROHMANN, 2013) também 

ocorre no mundo do trabalho dos publicitários. 

 

 

1.3 Trabalho dos Publicitários 

 

 O mundo do trabalho publicitário, como “parte do processo produtivo que envolve 

a mercadoria em significações socioculturais” (CASAQUI; RIEGEL; BUDAG, 2011, p. 

33) se organiza de forma consistente no século XX e há transformações, assim como no 

jornalismo, envolvendo o século atual. Se a redação é o locus identificado historicamente 

como central para o trabalho dos jornalistas, no caso da publicidade é a agência que 

adquire tal papel. Com as reestruturações produtivas, tanto a redação quanto a agência 

aparecem como descentralizadas para a atividade de trabalho dos comunicadores. 

Pode-se considerar a agência de publicidade e propaganda uma organização 

especializada na propaganda, que se organiza e se estrutura visando a esse fim 

(SAMPAIO, 1995), ou ainda, uma empresa que tem como função mediar todo o processo 

de comunicação entre anunciantes, empresas de comunicação e consumidores 

(MACHADO, 2007). Malanga (1987, p. 87) define uma agência da seguinte forma: 

 

é uma pessoa jurídica independente de controle financeiro de qualquer 

anunciante ou veículo de divulgação, especializada na arte técnica 

publicitária e que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e 

distribui propaganda a veículos de divulgação com o objetivo de 

promover a venda de produtos ou serviços, difundir ideias, ou informar 

o público a respeito de organizações a seu dispor. 

 

Segundo Malanga (1987), uma agência de publicidade é classificada de acordo 

com o seu porte, que pode ser pequeno, médio e grande. Essa situação pode ser mudada 

de acordo com o crescimento da agência a partir do aumento do número de clientes, por 

exemplo. O número de funcionários pode variar de algumas poucas pessoas, no caso das 

agências de pequeno porte até mais de 200 funcionários nas agências de grande porte 

(Malanga, 1987). Para Maria Cristina Dias Alves (2016, p. 84), 

 

desde a década de 1960, as agências de publicidade têm mantido as 

denominações de atividades dos profissionais, assim como dos 

departamentos e fluxos internos e externos com poucas alterações, de 
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acordo com as especificidades de cada modelo de negócio. Segundo 

Sant’Anna (1995), os níveis hierárquicos na administração das agências 

se dividem em cargos de gestão geral, por exemplo, diretoria e 

conselhos e cargos de gestão funcional, de fiscalização e execução. 

Dentre as subdivisões, há a administrativa, a área de planejamento e 

desenvolvimento (onde estão as funções de atendimento, pesquisa, 

prospecção e tráfego), a de criação, que envolve redação, arte, 

produção, entre outras funções, e a área de mídia. 

 

No entanto, essa divisão de funcionamento de uma agência de publicidade sofreu 

mudanças organizacionais. Para Lupetti (2006), há quatro estruturas organizacionais 

utilizadas pelas agências de publicidade atualmente: 1) modelo funcional, em que cada 

integrante da agência tem funções bem definidas conforme sua especialidade técnica e é 

mais comum em agências de pequeno porte; 2) modelo divisional, que é utilizado em 

agências que possuem vários clientes em diferentes regiões do país; 3) modelo matricial, 

que combina o modelo funcional, mais técnico, com o modelo estrutural, mais integrador, 

unindo contribuições de vários departamentos; 4) modelo de célula, que busca juntar 

profissionais de vários departamentos, segundo Lupetti (2006), com o objetivo de 

“explorar” ao máximo os potenciais de todos os profissionais envolvidos no processo 

produtivo. 

Analisando-se os modelos propostos por Lupetti (2006), chega-se à constatação 

de que a transformação das agências de publicidade se relaciona também à flexibilização 

do trabalho, especialmente em relação às funções – a polivalência e a 

multifuncionalidade. Isto é, uma reorganização dos processos produtivos a fim de 

aumentar a produtividade das empresas e intensificar o trabalho dos publicitários. 

Pode-se ainda falar rapidamente sobre áreas tradicionais de uma agência de 

publicidade: atendimento, planejamento, mídia e criação. O atendimento, segundo 

Malanga (1987), é o antigo departamento de contas da agência, mas, segundo Ogilvy 

(1985), o atendimento é o departamento que representa a agência junto ao cliente e o 

cliente junto à agência. O planejamento, segundo Gomes (2003), é o departamento 

responsável por alimentar a agência de informações para tomadas de decisões estratégicas 

a fim de alcançar os objetivos de comunicação dos clientes. É no departamento de 

planejamento que o briefing, documento que norteia toda a campanha publicitária, é 

desenvolvido e compartilhado com todos os demais setores da agência. Já o departamento 

de mídia é o responsável por todo o planejamento de mídia de uma campanha publicitária, 

escolhendo os melhores veículos para a veiculação de uma campanha publicitária, 

baseada em uma análise de perfil de público-alvo, predefinido pelo briefing (GOMES, 
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2003). Por fim, a criação é formada normalmente por uma dupla de criação, um redator 

publicitário e um diretor de arte (GOMES, 2003). O redator publicitário fica encarregado 

da elaboração e criação de textos das campanhas e o diretor de arte é responsável pela 

criação da parte visual.  

Contudo, assim como se viu em Lupetti (2006), mesmo essa organização da 

produção tem se transformado ao longo dos últimos anos, aproximando, por exemplo 

“profissionais da tecnologia da área de criação, num elo entre processos criativos mais 

tradicionais” (ALVES, 2016, p. 95). Outra mudança elencada por Alves (2016, p. 95) 

 
é a presença dos produtores executivos de criação, que se reportam ao 

VP de criação e ocupam o mesmo espaço físico em que estão os 

diretores de criação, junto às duplas seniores, centralizando as funções 

de RTV, produção gráfica e aquelas relativas à produção de ações off-

line e para as mídias digitais. Ou seja, a aproximação dos demais 

departamentos da criação ocorre em diversas instâncias, da elaboração 

das ideias à produção. 

 

Observa-se, portanto, assim como no mundo do trabalho dos jornalistas, 

mudanças organizacionais e tecnológicas no mercado de trabalho publicitários, entre elas 

a reorganização das funções e atividades. Com a centralidade das mídias digitais no 

mundo atual, o próprio organograma das empresas é alterado. Aucar (2016) cita o 

exemplo da agência DM9, que reestruturou o organograma a partir das exigências 

relacionadas à tecnologia e ao mundo do trabalho: 

 

na DM9, a Criação também agregou novos profissionais. As duplas 

passaram a trabalhar em trios, com mais um diretor para a área de 

internet. Grandes clientes solicitam campanhas completas, com 

inserções em diferentes espaços de comunicação. Já outros preferiram 

apostar somente na inovação e no imediatismo da internet. No entanto, 

dada a diversidade da mídia digital, as ações on-line são tão complexas 

e segmentadas que geraram uma pluralidade de diferentes estratégias 

(AUCAR, 2016, p. 297). 

 

 Pompeu (2013) também ressalta como as clássicas divisões do trabalho nas 

agências estão abaladas em um contexto de trabalho marcado por inconsistências e 

imprevisibilidades. Contudo, pode-se ver que a reorganização do trabalho não se dá 

somente do ponto de vista do organograma, mas afeta toda a área de comunicação. Para 

Pompeu (2013, p. 155), trata-se de um desafio da área: “Tamanhas são as alterações por 

que vêm passando as agências, os anunciantes e a comunicação como um todo que a 

sensação é de que o contexto está impondo grandes desafios, a serem vencidos por todos 
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os que trabalham na área”. Ele destaca que os desafios podem ser desde prosaicos até 

filosóficos e coloca como central a questão da formação. Para ele, os currículos das 

instituições de ensino superior do país não acompanham o mercado “dinâmico e mutante” 

(POMPEU, 2013, p. 244). 

 Em pesquisa sobre o imaginário do trabalho publicitário para alunos de 

comunicação social, Casaqui, Riegel e Budag (2011) afirmam que, entre os discursos 

apontados pelos estudantes, estão a não separação entre trabalho e diversão e uma 

versatilidade da formação profissional. Parece haver um “consumo do trabalho” 

(CASAQUI; RIEGEL, 2009) publicitário de uma forma idealizada e ajustada às 

prescrições do mundo digital. 

Outra característica é o prolongamento da sua jornada de trabalho sem a devida 

remuneração em horas extras. Em muitos casos, isso ultrapassa a jornada de trabalho, 

borrando as distinções entre tempo de trabalho e tempo de lazer, algo naturalizado pelos 

profissionais.  

 

Institucionalizado, o prolongamento sem a remuneração 

correspondente é outro fato social nas comunidades publicitárias e, uma 

vez ciente dessa regra, os profissionais de Criação, incluindo aqueles 

que dirigem as equipes criativas, submetem-se desde o seu ingresso no 

mercado (CARRASCOZA, 2011, p.10). 

 

Esse ingresso no mercado possibilita ao publicitário, segundo Carrascoza (2011), 

uma “normal integração escola-empresa – ainda que fomente mais adiante uma 

juniorização” (CARRASCOZA, 2011, p. 3) do trabalho em publicidade e propaganda. 

Isso é confirmado pela pesquisa realizada por Casaqui, Riegel e Budag (2011) com 

estudantes de publicidade que, em geral, idealizam a profissão a partir de uma “crença 

inabalável da progressão dos meios técnicos na reconfiguração do cotidiano, das 

profissões e da vida pessoal” (CASAQUI; RIEGEL; BUDAG, 2011, p. 72), já mostrando 

estarem também ajustados ao “novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009). E o que impacta mesmo é esse “mundo do trabalho que transborda” 

(GROHMANN, 2012) e invade toda a vida das pessoas. Conforme Carrascoza (2011, p. 

12), 

 
o mais perverso não é esse tipo de prolongamento de jornada de 

trabalho. Perversa mesmo é a outra modalidade, da qual os publicitários 

não têm como escapar, porque é própria de sua atividade: ainda que 

deixem o expediente no horário, fora do local de trabalho – no trânsito, 
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em casa, em qualquer outro lugar –, eles continuam pensando nos jobs 

que estão sobre suas mesas.  

 

Roseli Fígaro (2011), em pesquisa em agência de publicidade, aplicou 

questionário a 73 publicitários, chegando a um perfil majoritário de mulheres – que 

recebem salário menor do que os homens – e jovens, o que é semelhante aos resultados 

de Fígaro, Nonato e Grohmann (2013) em relação ao jornalismo. Em geral, os 

profissionais têm noção das mudanças que têm ocorrido no mercado de trabalho 

publicitário e devem isso principalmente à venda ou fusão de empresas. Para os 

trabalhadores, as mudanças decorrem principalmente do processo de organização do 

trabalho e resultaram primordialmente em um aumento da produtividade.  

 Nas entrevistas qualitativas conduzidas por Fígaro (2011), os publicitários 

apontam, entre ouras coisas, a mobilidade na carreira, a integração das funções no 

trabalho e o enxugamento dos departamentos. Como afirma um dos entrevistados, “o 

profissional tem que ser multiação, tem que ser planejador, um cara político, bom de 

relacionamento e um negociador” (FÍGARO, 2011, p. 107). Além disso, a rotina de 

trabalho em uma agência é relatada como uma “loucura”. 

 O cenário do mercado de trabalho nas agências de publicidade não é diferente, 

portanto, em relação ao que acontece no mercado de trabalho jornalístico. Os 

profissionais da comunicação estão envolvidos em dilemas e desafios semelhantes, 

também decorrentes de convergências profissionais. 

  

 

1.4 Convergências? 

 

Quando cunhou o termo “cultura da convergência”, Jenkins (2006) estava mais 

preocupado com o impacto da convergência de mídias no consumo e na participação dos 

usuários na internet. Contudo, essa cultura ocorre também do ponto de vista do trabalho: 

convergências profissionais que redesenham papéis e funções no mundo do trabalho em 

geral (por exemplo, professor que também exerce atividades de gestor) e, especialmente, 

no mundo do trabalho dos comunicadores. Elas também se relacionam às mídias digitais 

no que se refere à reconfiguração da produção por causa das tecnologias. 

A reestruturação produtiva própria do “novo espírito do capitalismo” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) mobiliza corpos e mentes a se ajustarem a seu 
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“espírito” – marcado pelo imperativo da flexibilidade e pelo trabalhador em “tempo 

integral” (desmanche das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de lazer), o que 

impacta também os profissionais de comunicação, como vimos nas duas seções 

anteriores.  

Para Deuze e Witschge (2015), nesse cenário de descentralização das redações, o 

jornalista vive em permanente “estado beta”, sendo preciso ir “além do jornalismo”. As 

teorias do jornalismo tradicionais já não dão conta deste cenário marcado pela vida 

midiática (media life) (DEUZE, 2014). Então, é preciso 

 

repensar a nossa compreensão tanto do papel das organizações (para 

além das instituições estáveis de notícias) quanto dos indivíduos (para 

além do empreendedor como um salvador do jornalismo). Precisamos 

encontrar maneiras de abordar o jornalismo em sua construção através 

das práticas cotidianas e da variedade de (auto)compreensões do 

jornalismo que cercam a profissão (DEUZE; WITSCHGE, 2015, p. 24) 

 

Os autores reconhecem a precariedade e a fragilidade da situação atual dos 

trabalhadores da comunicação, embora sejam otimistas em relação ao futuro da profissão 

de jornalista, por exemplo. Para os autores,  

 

nesse cenário precário – onde as redações não fornecem um necessário 

ambiente de trabalho seguro, as organizações de notícias estão cada vez 

mais com o imperativo da “agilidade”, o acesso à profissão é altamente 

limitado e os jornalistas individuais são responsáveis pelo sucesso 

econômico do campo – ser um profissional jornalista atuante significa, 

para a maioria, ter que executar um além do jornalismo. Trabalhar nesse 

ambiente hoje exige jornalistas muito mais engajados do que qualquer 

profissão poderia pedir – sem a maior parte das seguranças, confortos e 

benefícios usufruídos pelo pertencimento a uma profissão. 

Normalmente, toda profissão pede certo tipo de compromisso, mas os 

jornalistas da era digital têm que estar comprometidos para além disso, 

posto que o seu trabalho é inseguro, o seu salário é limitado, a confiança 

da audiência é precária e o seu tempo se estende para além dos limites 
de um prazo de impressão ou de um horário de transmissão (DEUZE; 

WITSCHGE, 2015, p. 22). 

 

Para Scolari (2008), os profissionais da comunicação atualmente devem ser cada 

vez mais flexíveis nas funções que exercem. Segundo o autor, “as novas lógicas 

produtivas necessitam de uma força de trabalho flexível, capaz de se reinventar no mesmo 

ritmo da evolução tecnológica” (SCOLARI, 2008, p. 208). A partir disso, Scolari (2008) 

considera que – entre novas e antigas funções e devido às reestruturações produtivas – há 
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um embaraçar de fronteiras entre as atividades de trabalho de todas as profissões da área 

de comunicação.  

 

Desde o momento em que os diferentes operadores se digitalizam, seus 

perfis começam a se sobrepor, criando zonas de conflito que se 

manifestam de maneira evidente em sua relação com o mercado. Um 

jornalista começa a usar o computador para editar vídeos, um designer 

gráfico se aproxima do mundo da edição sonora para começar a 

experimentar o multimídia e o fotógrafo descobre o programa de 

ilustração a partir do uso do software de retoque (SCOLARI, 2008, p. 

203). 

 

Com isso, há tanto a (des)aparição de funções quanto o borrar de profissões. 

Scolari (2008) afirma que o mundo da comunicação vive uma mudança de lógica 

produtiva, comparável ao Renascimento e à Revolução Industrial, em que a polivalência 

é um imperativo. O autor considera que há três tipos de polivalência – tecnológica, 

midiática e temática –, e o profissional da comunicação atualmente teria de estar 

capacitado para as três. 

Elaide Martins (2015), ao analisar as narrativas transmídia e a convergência na 

TV Folha, mostra como as câmeras fotográficas utilizadas pelos fotógrafos do impresso 

da Folha de S.Paulo começaram a ser utilizadas também pelos profissionais do 

audiovisual por possuírem também a função de filmadora. Essas câmeras são conhecidas 

como DSLR (Digital Single-lens Reflex) e, além de trazer mobilidade, possibilitam tirar 

fotos e fazer filmagens com qualidade, o que transformou os fotógrafos da redação da 

Folha em cinegrafistas. Na TV Folha, há também repórter de impresso trabalhando com 

audiovisual, editando e roteirizando. 

Segundo Martins (2015), o ponto positivo para essa convergência no programa da 

TV Folha foi o surgimento de um novo formato para a confecção de material jornalístico, 

que possui uma característica de documentário, fugindo da estética e da linguagem do 

telejornalismo. A formação de equipes multidisciplinares tem sido justificada a partir 

desse lado: um aumento e/ou uma “inovação” nas produções e criações. Por outro lado, 

observa-se uma degradação das condições de trabalho dos profissionais que trabalham na 

TV Folha pelo acúmulo de funções.  

Do ponto de vista da produção, então, a convergência, de certa forma, possibilita 

o surgimento de novas funções, rotinas de trabalho e formas de linguagem, devido à essa 

“mistura” de profissionais, oriundos de diversas áreas. O jornalista-convergente, portanto, 

é levado a ser um profissional flexível, polivalente e híbrido, pois “a indústria procura, 
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cada vez mais, jornalistas versáteis que saibam entender, se não trabalhar, através de 

diferentes media ou num sistema de media convergentes” (BASTOS, 2010, p. 65).  

Do ponto de vista do mercado, esse borrar de fronteiras é um imperativo, e isso 

pode ser visto em algumas dimensões. Por um lado, há as possibilidades que as mídias 

digitais propiciam ao trabalho jornalístico, no sentido de um jornalista “cinco em um”, e 

que possa executar diversas atividades somente com o celular. Por outro, há o 

enxugamento de redações e profissionais que se formam a cada semestre em busca de 

emprego: não são somente escolhas profissionais, mas imposições do mercado aos 

profissionais, que são arrastados para funções ou atividades que não estavam em seus 

planos.  

É neste contexto de borrar de fronteiras profissionais e flexibilização do trabalho 

que se encontram jornalistas que trabalham em agências de publicidade. De certa maneira, 

essas mudanças nas lógicas produtivas também afetam as identidades profissionais de 

jornalistas e publicitários. 
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2 Quem são? Identidade Jornalística e Publicitária 

 

 A identidade está longe de ser uma essência: é construída socialmente, situada em 

uma área, por meio de relações, diferenças e discursos (HALL, 2006). Isso também ocorre 

com identidades profissionais. Neste capítulo, apresentaremos, de forma panorâmica, 

como alguns estudos concebem a identidade profissional de jornalistas publicitários. 

 

 

2.1 Identidade e Identidade Profissional 

 A questão da identidade é estudada por diferentes campos do saber, desde biologia 

e matemática até filosofia. Não é nosso interesse, aqui, percorrer todo o caminho 

epistemológico desta noção, mas apenas apresentar definições usuais advindas das 

ciências humanas para pensar questões de jornalistas e publicitários. 

 A identidade pode ser definida, de forma simplória e no senso comum, como 

sendo aquilo que se é. Aquilo que diferencia uns dos outros. Percebemos aqui que a 

identidade e a diferença possuem uma relação muito próxima. A identidade de uma 

pessoa é constituída por diferenças. Sem diferenças não existiria a construção de uma 

identidade. Ela é definida social, cultural e discursivamente. Para Tomaz Tadeu da Silva 

(2000, p. 74), “consideramos a diferença como um produto derivado da identidade. Nessa 

perspectiva, a identidade é a referência, é o ponto original relativamente ao qual se define 

a diferença”. O autor considera que a identidade e a diferença são “resultados de atos de 

criação linguística” (SILVA, 2000, p. 75). São, portanto, ativamente produzidas pelos 

sujeitos em suas práticas cotidianas. “Não são criaturas do mundo natural ou de um 

mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no 

contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 

culturais” (SILVA, 2000, p. 75). 

Como construções e produções do mundo humano, a identidade não foge das 

relações de poder, que marcam fronteiras identitárias: “incluir/excluir (“estes pertencem, 

aqueles não”); demarcar fronteiras (“nós” e “eles”); classificar (“bons e maus”, “puros e 

impuros”, “desenvolvidos e primitivos”; “racionais e irracionais”); normalizar (“nós  

somos normais; eles são anormais”) (SILVA, 2000, p. 81-82). É o poder de definir e 

excluir, demarcar fronteiras, incluir e excluir o que pertence a essa identidade. Uma forma 

de classificar o que pertence ao grupo e compartilha dos mesmos valores, isto é, uma 
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questão de pertencimento, o que também implica olhar o que não pertence ao grupo. O 

olhar para o “eu” também significa olhar para o “Outro”. Essas distinções são produzidas 

pelos diferentes grupos socialmente. 

 
Dividir o mundo social entre "nós" e "eles" significa classificar. O 

processo de classificação é central na vida social. Ele pode ser 

entendido como um ato de significação pelo qual dividimos e 

ordenamos o mundo social em grupos, em classes. A identidade e a 

diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais a 

sociedade produz e utiliza classificações. As classificações são sempre 

feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais 

o mundo social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. 
Dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o 

privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir 

diferentes valores aos grupos assim classificados (SILVA, 2000, p. 81). 

 

Para Stuart Hall (2006), as identidades são múltiplas, complexas e contraditórias, 

são perpassadas também por relações de poder. Na pós-modernidade, para o autor, há o 

deslocamento das identidades clássicas, ocorrendo a fragmentação do sujeito e a 

pluralização de identidades. Para ele, identidades como “raça” e “cultura nacional” são 

discursos que se constroem social e culturalmente. 

Aqui trabalhar-se-ão questões de identidade e identidade profissional a partir de 

sua concepção discursiva – que é também social e cultural: o que se diz sobre algo ou 

alguém no sentido de classificar e marcar fronteiras – entre “nós” e “eles”. Essa acepção 

de identidade auxilia a compreender os discursos de jornalistas que trabalham em agência 

de publicidade.  

Maingueneau (2008) concebe a questão da identidade do enunciador em um 

discurso a partir da concepção aristotélica de ethos: a imagem do orador em um discurso: 

“por meio da enunciação, revela-se a personalidade do enunciador” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 97-98). Interessa-nos, portanto, as identidades profissionais – que Traquina 

(2005) considera como sinônimo de ethos – que se mostram por meio de discursos. 

Pode-se considerar a partir de Silva (2000) que a identidade profissional é uma 

forma de classificar os sujeitos profissionalmente, por meio de narrativas e discursos que 

delimitam as fronteiras entre uma profissão e outra, o que envolve também um 

compartilhamento de saberes e valores – que também são reproduzidos por meio de 

discursos. 

Segundo Lopes (2013), a construção da identidade profissional também se dá pela 

memória que o profissional tem de si e a memória que os outros têm dele, ou seja, como 
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“eu” me vejo e como “os outros” me veem e discursam sobre isso. Essa memória é 

construída historicamente pelos sujeitos – tanto o que compõe o grupo em questão quanto 

os que estão fora dele. E a memória, como ressalta Lopes (2013), da mesma forma que a 

identidade, está em constante transformação. 

A formação da identidade, para a autora, está sedimentada em três etapas, que 

envolvem sentimento de pertencimento, continuidade no tempo e sentimento de unidade. 

A identidade profissional relaciona-se a um habitus mais ou menos coerente de um grupo. 

Segundo Grohmann (2016, p. 133), para Pierre Bourdieu, 

 
o habitus seria como um mapa de conduta de comportamento, revelador 

dos valores e dos pontos de vista dos sujeitos: um “maestro invisível” 

que guia a vida das pessoas, como um “piloto automático”, eliminando 

tempo de reflexão e automatizando nossas ações, formando os estilos 

de vida. Trata-se de um princípio unificador das práticas sociais, 

“estrutura estruturante e estrutura estruturada”, que nos faz incorporar 

(tornar corpo) práticas a partir da socialização, muitas vezes 

naturalizando essas práticas, ou seja, dando a ilusão de que tal fato é 

“natural”, quando este é “social”. 

 

O fato de ser um “mapa de condutas” não exclui as contradições e possíveis 

incoerências do habitus, que é um norteador para pensar permanências em um grupo. Para 

Lopes (2013, p. 29-30), a identidade profissional não é somente derivada de uma prática, 

mas também engloba “os valores, as crenças, os mitos, os saberes, as representações 

sociais, a história, a memória, as relações de poder, além de outros elementos que são 

fonte de fortes ligações para os indivíduos que compõem um grupo”. 

A construção da identidade profissional, por meio do discurso, também serve para 

demarcar fronteiras, como estabelecimento de limites, não somente geográficos, mas 

também simbólicos, entre “eu” e “Outro” (LOPES, 2013). Como afirma Traquina (2005, 

p. 23), “o processo de profissionalização leva à formação de grupos organizados”. Essas 

fronteiras auxiliam na compreensão e percepção de diferenças em relação a determinado 

grupo – reconstruções, destruições e adaptações, isto é, a transformação das identidades 

profissionais ao longo dos tempos. 

 

 

2.2 Identidade dos Jornalistas 
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A identidade de um grupo é histórica e discursivamente situada e liga-se também 

à esfera da sociabilidade. Lopes (2013) relaciona a identidade profissional do jornalista à 

questão da alteridade: 

 

Para responder à pergunta: “quem são os jornalistas?” é necessário 

voltar os olhos para aquilo que o grupo organiza interiormente como 

significativo, e, além disso, é preciso situá-lo num âmbito de 

sociabilidade, de partilha comum de significados. No caso dos 

jornalistas, é fácil perceber a importância da interação com o Outro para 

a existência desse grupo, já que a própria função que esses 

trabalhadores desempenham na sociedade está intrinsecamente 

conectada com o ato de falar ao outro. Tal como esclarece Vera Veiga 

França, o jornalismo é uma das formas do “dizer social”, ele “está 

enraizado no terreno da palavra humana” (França, 1998, p. 26). Quando 

o jornalista atua na sociedade, por meio de seus textos (impressos, 

radiofônicos, televisivos ou dos mais diversos formatos), age para falar 

do outro e ao outro. Mas é interessante notar que em diversos momentos 

ele até fala de si e/ou para si mesmo, numa atitude que chamamos de 

autorreferenciação (LOPES, 2013, p. 25). 

 

A identidade do jornalista está baseada em algumas características primordiais 

pertencentes à profissão, principalmente em seu papel social, ressaltado também na 

pesquisa de Abreu (1998) a partir do ethos romântico. Fígaro (2014) ressalta como o ethos 

jornalístico é construído a partir do discurso iluminista e da democracia. Discursos sobre 

“objetividade”, “neutralidade” e “imparcialidade” também conformam a identidade 

profissional jornalística, no sentido de um mediador social e transmissor de informações. 

Como afirma Christofoletti (2008, p. 28), 

 
acreditamos nos homens e mulheres que se dedicam a apurar os fatos e 

traduzi-los à sociedade, e confiamos no aparato tecnológico que dá 

suporte a esta atividade. Consciente ou inconscientemente, firmamos 

um pacto de confiança com a mídia, porque acreditamos que o 

jornalismo é uma forma de narrativa do presente que tem 

correspondência com o que entendemos por realidade. 

 

Traquina (2005) considera a identidade profissional do jornalista a partir da ideia 

de uma “comunidade interpretativa”, como uma “tribo jornalística”, o que também afeta 

a produção de notícias. “Uma das consequências de um ‘pensamento de grupo’ comum é 

aquilo a que se chama ‘jornalismo em pacote’, isto é, os fenômenos frequentemente 

observados de uma legião de jornalistas cobrindo a mesma história da mesma maneira” 

(TRAQUINA, 2005, p. 26). 
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Para Traquina (2005), os jornalistas, embora não tenham conseguido fechar um 

território relacionado ao mercado de trabalho – como vimos no capítulo 1 – conseguiram, 

por outro lado, formatar uma cultura profissional, “uma resposta bem clara à pergunta ‘o 

que é ser jornalista’ parte de toda uma cultura constituída por uma constelação de crenças, 

mitos, valores, símbolos e representações que constituem o ar que marca a produção de 

notícias” (TRAQUINA, 2005, p. 36). Um modo de ser, estar e falar com o mundo, “como 

se deve ser jornalista” (TRAQUINA, 2005, p. 37). 

A cultura profissional é detentora de “mitos”, como os da objetividade e da 

imparcialidade, que são reforçados nos mais diferentes discursos, midiáticos ou não. 

Outro mito – reforçado pelas prescrições do mundo do trabalho – é a exigência de 

dedicação total à profissão. “O jornalista casa-se com a profissão; o jornalismo exige 

dedicação total; o jornalista trabalha 24 horas por dia. Ainda mais, o jornalismo exerce-

se sempre em clima de urgência” (TRAQUINA, 2005, p. 53). 

A figura do jornalista é construída também como um profissional da área editorial, 

que não se mistura com a “área comercial” do jornal, como uma separação entre água e 

óleo. Além disso, como mostra Ribeiro (1994), sua identidade é colocada ainda a partir 

da imagem do “caçador de notícias”, ou a ideia de que o jornalista deve vestir a identidade 

profissional as 24 horas do dia, como uma “missão” a ser cumprida.  

 Para Roxo (2008, p. 4) a construção da identidade jornalística, no contexto do 

mercado de trabalho brasileiro, é embasada em três grupos de agentes sociais que 

auxiliam na conformação da profissão: 

 

1) as estrelas do campo, jornalistas dotados de capital simbólico, que 

ocupam ou ocuparam posição de destaque neste universo, cujas 

biografias ou livros “pedagógicos” sobre a profissão oferecem modelos 

exemplares de conduta para o conjunto de jornalistas; 2) as elites 

profissionais que ocupam cargos de chefia nas redações de grandes 
veículos, responsáveis por seus projetos, reformas, documentos 

editoriais, manuais de redação, enunciados sobre preceitos éticos e 

demais metanarrativas; 3) e as escolas de jornalismo que, a partir de 

uma ação pedagógica, selecionam certas narrativas e significações, 

convencionadas como dignas de ser reproduzidas nos espaços de 

socialização de novos jornalistas. 

 

 Como grupos dominantes no campo jornalístico, eles ajudam a reproduzir lógicas, 

crenças e valores sobre o que é ser ou não jornalista, controlando suas significações e 

discursos, que estão sempre em disputa.  
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 Pode-se, então, pensar que a (permanente) construção da identidade profissional 

do jornalista é baseada em um conjunto de características reproduzidos pelos discursos 

de agentes sociais, passadas de geração a geração e perpetuada ao longo dos tempos. O 

jornalista tem enraizados em sua identidade aspectos que o ligam a um intelectual, a um 

literato, a um político ou militante – figuras que auxiliam discursiva e historicamente na 

construção do que é ser jornalista, mesmo com todos os movimentos do mercado de 

trabalho para “arrancar” essa identidade profissional, nos termos de Deuze e Witschge 

(2016). Pode-se notar, portanto, como as mudanças no mundo do trabalho têm se 

relacionado a certo tensionamento da identidade jornalística. 

   

 

2.3 Identidade dos Publicitários 

 

 A construção da identidade profissional dos publicitários, histórica e 

discursivamente, é relacionada à área artística. Os primeiros profissionais da área eram 

escritores, pintores, músicos e artistas, desde os primórdios da publicidade, no início do 

século XX. Nos primórdios, a profissão era considerada uma atividade marginal, sendo 

vista por muitos com certa desconfiança, por não ser uma profissão reconhecida. Eram 

poucos profissionais pelo país. Pode-se ver esse cenário no depoimento do publicitário 

Francisco Gracioso: 

 

Em 1937, quando a propaganda começou a lançar raízes mais profundas 

em nosso mundo comercial, as atividades publicitárias não deviam 

ocupar mais de 200 pessoas em todo o Brasil. A propaganda era 

considerada uma atividade marginal, sem o status de profissão 

reconhecida, e aqueles que tinham a coragem de se confessar 

publicitários (ou propagandistas, como muitos insistiam em chamá-los) 

eram olhados com clara desconfiança. As primeiras agências de 

propaganda dignas desse nome somente então começavam a estruturar-

se, nos padrões americanos. A maior delas era a Ayer, com um total de 

20 funcionários, entre São Paulo e Rio de Janeiro. (...) Data da época 

aquela famosa tabuleta ‘Esta firma não dá esmola nem anúncios’ que 

muito dono de firma fazia questão de ter bem à vista em seu escritório 

(REIS, 1990, p. 309 apud AUCAR, 2016, p. 106). 

 

 A partir dos anos 1950, a identidade profissional do publicitário começa a ser mais 

bem desenhada, como um “grupo sério, diferenciado, hierarquicamente privilegiado”. 

Aucar (2016) cita a pesquisa de Rocha (1985) no sentido de atributos que legitimam a 

identidade profissional dos publicitários: “a diferenciação da categoria de vendedor, a 
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genealogia heroica, o curso superior, o alto padrão de vida e o saber necessário para 

desempenho da profissão” (AUCAR, 2016, p. 108). A este saber é discursivamente 

relacionada a questão de um “dom” para a profissão: “os publicitários são aqueles que 

‘nasceram para isso’ e os que não possuem esse ‘dom’ são o pessoal administrativo, 

burocrático” (AUCAR, 2016, p. 107-108). Dessa forma, para Aucar (2016), esse pretenso 

“dom” torna-se um mecanismo de classificação e demarcação de fronteiras na identidade 

profissional dos publicitários. Há também a diferenciação em relação a um “vendedor 

comum”: 

 

Embora a função de publicitário esteja intimamente articulada com o 

propósito de vendas, os profissionais se colocam em um patamar 

diferenciado, especial, elevado em relação ao vendedor comum que 

atende os clientes no varejo. A profissionalização instituída pelas 

agências fez com que os publicitários quisessem se descolar daquela 

imagem de vendedor, tão comum no início do século XX (AUCAR 

2016, p. 108). 

 

 A identidade profissional do publicitário é construída com base na imagem da 

intelectualidade, como um vendedor diferente do restante por esse aspecto. O discurso é 

construído, então, dessa forma, com a valorização do profissional publicitário em relação 

aos demais: 

 

Com o crescimento do campo, os profissionais procuraram demarcar 

balizas conceituais para assegurar a importância de sua posição, se 

colocando como hábeis articuladores de ideias, intelectuais que 

oferecerão as bases, os subsídios para as vendas acontecerem. Assim, o 

vendedor estaria “subordinado”, “dependente” do publicitário para 

exercer seu ofício. A propaganda teria o poder de criar conhecimento, 

conduzir à compra e não simplesmente “vender”. Há uma valorização 

da possibilidade de distribuir ideias, conceitos, hábitos e persuadir o 

público consumidor. O publicitário considera a sua atividade como uma 

prática intelectualizada e não técnica, por isso procura se desligar da 

venda direta (AUCAR, 2016, p. 109). 

 

 Outra característica que compõe a construção da identidade de um publicitário é 

o seu “estilo de vida” – uma mistura de profissional de sucesso com um despojamento 

em relação ao visual – um ethos de si mesmo vendido aos demais. Segundo o publicitário 

Mauro Mattos na pesquisa de Aucar (2016), “o publicitário está vendendo um produto e 

uma imagem de alguma coisa, a primeira é a dele mesmo” (AUCAR, 2016, p. 111). Outra 

característica da identidade do publicitário é o uso de jargões, dentro do seu ambiente de 
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trabalho, em inglês. Essa é uma forma de transmitir discursivamente um status para a 

profissão: 

 

Assim, uma reunião livre de ideias entre o grupo ganhou a alcunha de 

brainstorming, o conjunto de informações para o desenvolvimento da 

campanha se tornou um briefing, a arte gráfica ou apresentação da 

campanha receberam a rebuscada denominação de layout. São recursos 

que acentuam o status e atribuem grandeza às ações do setor (AUCAR, 

2016, p. 115).  

 

 Esses valores ajudam a conformar um sentimento de grupo no sentido da 

identidade dos publicitários. Contudo, como afirmam Casaqui, Riegel e Budag (2011, p. 

37), 

 

a imagem que a publicidade difunde em nossa sociedade, quando 

associada positivamente à sociedade do consumo – na identificação do 

mundo do trabalho em conjunção com o aspecto lúdico, com a 

expressão de criatividade, com certa aura que é associada às atividades 

dos profissionais que cuidam mais diretamente da concepção de 

campanhas publicitárias –, contrasta com a dinâmica do campo 

publicitário, tensionado pelos anunciantes e pelos objetivos de 

resultados mensuráveis. 

  

 Em pesquisa com estudantes de publicidade, Casaqui, Riegel e Budag (2011) 

identificaram crenças sobre a identidade profissional do publicitário a partir dos perfis 

“lúdico”, “racional”, “eufórico” e “open-minded” e chegaram à conclusão de uma 

predominância do perfil “mente aberta”, o que se configura como um traço identitário da 

área da publicidade. Como mostra Carrascoza (2011, p. 17), “a ritualização de ingresso à 

carreira [...] legitima o jovem publicitário diante de seu grupo, que, por sua vez, vai 

franquear a ele a oportunidade de reproduzir na agência o seu sistema de valores”.  

Contudo, como mostra o autor, esse mesmo grupo, com seus valores, “expurga” 

das grandes agências os profissionais “mais experimentados”, nas palavras de Carrascoza 

(2011), um expurgo nas grandes agências: “é a comunidade, nesse caso, que vai se 

distanciando do publicitário – a mesma comunidade na qual ele se forjou, conquistou 

respeito e contribuiu para o seu crescimento” (CARRASCOZA, 2011, p. 17). Com isso, 

pode-se ver como a questão da identidade profissional se relaciona também a questões do 

mundo do trabalho, vistas no capítulo anterior. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Segundo Grohmann (2012), a metodologia deve ser analisada não somente como 

técnica de pesquisa, mas como o processo todo da pesquisa, desde a questão 

epistemológica até a coleta de dados. Até o presente momento, observou-se como o 

mundo do trabalho dos comunicadores – tanto jornalistas quanto publicitários – passou 

por transformações relacionadas aos processos produtivos e aos impactos tecnológicos e 

como, nos últimos anos, é possível perceber também mudanças relacionadas às 

identidades desses profissionais. Convergências profissionais que levam até mesmo a 

questionar o que é um jornalista e o que é um publicitário – mesmo com especificidades 

na construção discursiva desse ethos profissional historicamente. 

A presente pesquisa foca na análise de profissionais com formação em jornalismo 

que atuam em agências de publicidade e propaganda, definidos aqui como “jornalistas 

que trabalham em agência de publicidade e propaganda”. Como parte da reflexividade 

metodológica (LOPES, 2009), pode-se pensar nos próprios limites da atual pesquisa, pois 

quando se denominaram os profissionais formados em jornalismo como jornalistas, isso 

já é um fechamento discursivo em relação ao que seria o profissional jornalista, 

denominação esta – “jornalistas” – que talvez os próprios entrevistados recusem devido 

às próprias trajetórias profissionais. Entretanto, considerou-se que seria preciso de um 

ponto de partida para execução da pesquisa e, por isso, assumiram-se seus limites. 

Escolheu-se analisar os discursos desses profissionais sobre o seu trabalho, 

principalmente, por representarem esse “borrar” de fronteiras, que abordamos 

anteriormente. 

Com a definição da escolha do profissional a ser estudado – jornalistas que atuam 

em agências de publicidade e propaganda –, era necessário restringir a pesquisa 

espacialmente, analisando somente jornalistas que atuam em agências de publicidade da 

cidade de São Paulo. Essa escolha foi baseada no grande número de agências de 

publicidade, já que há 4.879 agências de publicidade e propaganda em São Paulo, 

segundo dados de pesquisa de 2014 da Federação Nacional das Agências de Propaganda 

(Fenapro)2, número que coloca a cidade de São Paulo como a maior em número de 

agências de publicidade no território brasileiro. No estado de São Paulo, segundo esse 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.fenapro.org.br>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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mesmo levantamento, o total de agências era de 8.543 em 2014, sendo o estado com o 

maior número de agências do país. 

A princípio, tentou-se fazer uma pesquisa quantitativa, a partir de um questionário 

a ser divulgado online, com o intuito de mapear profissionais que estivessem na situação 

de trabalho que se procurava. As intenções, portanto, eram menos estatísticas e mais no 

sentido de pesquisa exploratória. Esse questionário foi formulado e divulgado por meio 

de redes sociais no fim do ano de 2016, mas houve poucos respondentes – três jornalistas 

no período de dois meses –, o que inviabilizou esse método de pesquisa. Decidiu-se, 

então, abandonar o questionário e partir somente de uma pesquisa qualitativa, utilizando 

entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro previamente elaborado com 15 

perguntas. 

Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem como característica 

perguntas básicas, embasadas em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. O foco principal é colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o 

autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” 

além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Apesar de não poder ser confundida com o método de história de vida – que possui 

uma singularidade metodológica e uma historicidade no campo científico –, a entrevista 

semiestruturada propicia a compreensão de alguns elementos das trajetórias dos 

entrevistados.  

Ela necessita da feitura de um roteiro-base apenas como guia a partir de temas 

predefinidos. A partir de algumas temáticas-chave, então, o roteiro se apoia “em teorias e 

hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante" (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Utilizaram-se, então, as 

problemáticas discutidas nos capítulos anteriores relativas ao mundo do trabalho e à 

identidade para o questionário, no sentido de organizar um processo metodológico de 

pesquisa que faça sentido. 

As entrevistas seguiram com 15 questões abertas que serviram como roteiro-base 

para entrevista. Escolheu-se esse método semiestruturado, pois possibilita uma adaptação 

à dinâmica interacional de cada entrevista conforme ela transcorre, mas sempre seguindo, 

de forma flexível, o roteiro predeterminado. O questionário da entrevista semiestruturada 
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deve ser elaborado com perguntas abertas e amplas o suficiente para serem discutidas, 

evitando-se respostas do tipo “sim” ou “não”.  

Outro ponto é com relação à seleção dos entrevistados, que deve ser justificada 

metodologicamente. Conforme Duarte (2005, p. 65), “uma boa pesquisa exige fontes que 

sejam capazes de ajudar a responder sobre o problema proposto. Elas deverão ter 

envolvimento com o assunto, disponibilidade e disposição em falar”. Para a presente 

pesquisa, foram selecionados seis entrevistados, todos jornalistas, com um perfil jovem, 

a média de idade dos entrevistados é de 26 anos e que atuam em agências de publicidade 

e propaganda na cidade de São Paulo. Esse perfil mais jovem dos entrevistados traz uma 

realidade do perfil dos jovens jornalistas. As entrevistas foram realizadas durante os 

meses de fevereiro e março de 2017. Quanto à quantidade de profissionais, considerou-

se que uma pesquisa qualitativa não é “medida” por sua quantidade, mas por quanto os 

discursos dos sujeitos pesquisados auxiliam para os objetivos de pesquisa, no sentido de 

buscar indícios (BRAGA, 2008). 

 A seleção dos entrevistados tem de estar ligada diretamente ao problema desta 

pesquisa. Caso contrário, ela não fará sentido como “processo”. Como diz Duarte (2005, 

p. 68-69), 

 

as fontes têm de dar informações confiáveis e relevantes sobre o tema 

de pesquisa. Boa parte da validade da pesquisa está associada à seleção. 

É possível, entrevistando pequeno número de pessoas, adequadamente 

selecionadas, fazer um relato bastante consistente sobre um tema bem 

definido. Relevante, neste caso, é que as fontes sejam consideradas não 

apenas válidas, mas também suficientes para responder à questão de 

pesquisa, o que torna normais, durante a pesquisa de campo, novas 

indicações de pessoas que possam contribuir com o trabalho e, portanto, 

ser acrescentadas à lista de entrevistados. 

 

Cada entrevista teve uma duração média de 25 minutos e todas foram gravadas e 

transcritas. A grande dificuldade foi encontrar entrevistados com o perfil desejado que 

tivessem disponibilidade para participar.  

As entrevistas foram realizadas em diversos lugares. Duas entrevistas foram 

realizadas dentro da sala dos professores do FIAM-FAAM – Centro Universitário, lugar 

escolhido pelos próprios entrevistados, pois era de fácil acesso para eles, devido à 

proximidade com o metrô. Outras duas entrevistas foram realizados em livrarias 

localizadas em grandes shoppings de São Paulo, local escolhido, também, pelos 
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entrevistados. As duas últimas entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos 

entrevistados em horários escolhidos por eles. 

Um aspecto da entrevista, percebido posteriormente, que vale a pena ser ressaltado 

foi a média de idade dos entrevistados. O perfil dos entrevistados foi considerado jovem 

e resolveu-se utilizar esse recorte para a pesquisa. Por esse motivo, não é possível aplicar 

estes resultados de uma forma mais ampla e generalizá-los para todos os jornalistas que 

trabalham em agências de publicidade e propaganda na cidade de São Paulo, pois a idade 

e a baixa experiências desses profissionais não traçariam um perfil mais genérico. 

Em linhas gerais, com as entrevistas, buscou-se esclarecer como as mudanças no 

mundo do trabalho afetam as suas situações de trabalho e as suas identidades 

profissionais. Como será que esse jornalista se vê profissionalmente? Como um jornalista 

ou como um publicitário? Ou ainda, como nenhum dos dois? Como são suas condições 

de trabalho? Como se veem no futuro? Atuando na publicidade ou querem voltar para o 

mercado jornalístico? São profissionais realizados profissionalmente? Como são vistos 

pelos publicitários? Para manter o anonimato dos entrevistados, todos os seus nomes 

foram trocados por nomes fictícios, preservando assim suas identidades.  

A seguir, expõe-se o roteiro de questões: 

1. Dados básicos (nome, idade, formação, função na agência e vínculo). 

2. Trajetória (faculdade / estágios e trabalhos / experiências). 

3. Houve/ como são as mudanças ao longo do tempo no modo de trabalhar com 

comunicação, publicidade, jornalismo? 

4. Como você se define? Jornalista? Publicitário? Outra coisa? Por quê? 

5. Quais foram suas primeiras impressões ao entrar pela primeira vez em uma 

agência de publicidade? Como você foi parar lá? Quais foram as dificuldades? 

6. Para você, qual o papel das tecnologias no seu trabalho (o que facilita, o que 

dificulta, multifunção, multitarefas)? 

7. Como é seu trabalho hoje (atribuições, papéis, rotinas)? Conte-me sua rotina. 

8. Como é a sua relação/colaboração com profissionais com outras funções/ de 

outras áreas? 

9. Relação – como me veem / como vejo os outros. 

10. Colaboração (ou não) com outras áreas. 

11. Como é a relação entre tempo de trabalho / tempo de vida, ou trabalho e 

lazer? Como é essa “divisão”? Como você percebe? 

12. Você exerce outras atividades de trabalho? Quais? Como é? 
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13. Como você imagina daqui a cinco anos: a) sua função; b) você 

profissionalmente? 

14. Atributos e características de um bom: a) jornalista; b) publicitário. 

15. Alguma pergunta que faltou? 
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4 Os jornalistas que são publicitários? Os publicitários que são 

jornalistas? 

 

 Como já afirmado, pretende-se compreender, por meio das entrevistas, o discurso 

de jornalistas que atuam em agências de publicidade. Por isso, foram selecionados seis 

profissionais. Os nomes dos entrevistados são fictícios e foram trocados para manter o 

anonimato e preservar a sua privacidade. No quadro a seguir, apresentam-se de forma 

simplificada os dados básicos de cada entrevistado, como nome, idade, função que exerce 

na agência de publicidade e o regime de trabalho. 

 

4.1 Apresentação dos Entrevistados 

 

 Apresentam-se os seis entrevistados selecionados para as entrevistas. 

 

Entrevista Nome Idade Função Regime de 

Trabalho  

1 Maria 32 Coordenadora de 

Planejamento 

Pessoa Jurídica (PJ) 

2 Joana 23 Redatora 

Publicitária 

CLT 

3 Marcos 26 Redator Publicitário “Frila Fixo” 

(autônomo) 

4 Lila 33 Diretora de 

Operações 

Pessoa Jurídica (PJ) 

5 Clara 22 Assistente 

Assessora de 

Comunicação 

CLT 

6 Charles 24 Redator Publicitário CLT 

 

A primeira entrevistada, Maria, tem 32 anos e graduou-se em jornalismo pela 

UniSant’Anna, em São Paulo, em 2005. Fez seu primeiro estágio na área de jornalismo 

em uma empresa de marketing em São Paulo, onde era responsável pela redação de 

boletins, cobertura de eventos, fotos.  

Joana tem 23 anos e graduou-se em jornalismo pela Universidade Nove de Julho 

(Uninove) em 2016. Começou sua trajetória profissional, atuando como jornalista, como 

estagiária em uma empresa de luvas de segurança, onde era responsável pelo 

endomarketing da empresa. A entrevistada não sabia que o endomarketing das empresas 
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era uma função desenvolvida por jornalistas. Estagiou nessa empresa por dois anos e, 

com o término do estágio, foi contratada por uma agência de publicidade (atual emprego) 

como funcionária CLT, como redatora publicitária. 

O terceiro entrevistado, Marcos, tem 26 anos e é graduado em jornalismo pela 

Universidade São Judas Tadeu, em 2011. Marcos começou sua trajetória profissional 

como estagiário em uma agência de publicidade, onde ficou por dois anos, exercendo 

funções como jornalista e fazendo cobertura de eventos. Após esses dois anos, foi 

contratado por outra agência especializada em digital, mas ainda exercendo funções como 

jornalista, realizando entrevistas e textos informativos para blogs e assessoria de 

imprensa. Marcos destaca que, profissionalmente, sempre teve em suas experiências 

profissionais algo ligado à publicidade. Hoje, ele é redator publicitário e faz dupla de 

criação com um criativo em uma agência de publicidade de médio porte. 

A quarta entrevistada, Lila, tem 33 anos e é graduada em jornalismo pela Cásper 

Líbero. Formou-se em 2004 e começou sua trajetória profissional como estagiária na área 

do jornalismo em uma assessoria de imprensa, onde atuou durante um ano e quatro meses. 

Foi contratada por uma revista de esportes para trabalhar como produtora editorial, 

emprego em que permaneceu durante quatro meses, quando teve um convite para 

trabalhar em um portal de celebridades, onde começou a desenvolver publicidade 

editorial. O portal de celebridades foi adquirido por uma agência de publicidade e hoje 

ela ainda está nessa empresa, como diretora de operações. 

Clara tem 22 anos, é graduada em jornalismo pelo FIAM-FAAM – Centro 

Universitário e concluiu o curso de jornalismo no primeiro semestre de 2017. Começou 

sua trajetória profissional fora da área do jornalismo, em turismo. Recebeu um convite 

para estagiar em uma agência de publicidade de grande porte e após algum tempo foi 

efetivada. Hoje é funcionária dessa mesma agência, em que trabalha há três anos e meio. 

É assistente de assessoria de comunicação em regime CLT. 

O sexto e último entrevistado, Charles, tem 24 anos, é graduado em jornalismo 

pelo FIAM-FAAM – Centro Universitário no ano de 2016. Sua trajetória profissional 

começou como estagiário em uma revista, onde ficou por sete meses até surgir uma 

oportunidade de emprego em uma agência de publicidade, em que ficou por apenas dois 

meses e voltou a atuar como jornalista estagiário em uma revista especializada em corrida 

de rua, da qual era repórter. Depois de um ano, voltou para o mercado de trabalho em 

uma “espécie” (em suas palavras) de agência de publicidade, onde era gerador de 

conteúdo e ficou por um ano e sete meses. No fim do ano de 2016, saiu da agência onde 
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trabalhava e foi contratado em outra agência de publicidade como redator publicitário 

júnior, sua função atual. 

Os seis entrevistados não revelam necessariamente o perfil de jornalistas nesta 

situação de trabalho, pois não se trata de uma amostra representativa do tipo estatística, 

uma vez que o que importa é como as falas deles sobre o trabalho revelam indícios sobre 

os objetivos da pesquisa. Considerando somente os seis, pode-se observar que são jovens, 

sendo quatro mulheres e dois homens, e com alguma variedade de função (metade é 

redator publicitário) e regime de trabalho (metade é celetista). Essa amostra, portanto, 

revela um tipo específico de perfil – jovens jornalistas que atuam em agências de 

publicidade. Contudo, não é nosso intuito aqui dissertar conceitualmente sobre a 

juventude que, como lembra Freire Filho (2007), é uma questão discursiva. Isso não 

significa dizer necessariamente que os mais jovens é que estão nesta situação de trabalho, 

pois a amostra não permite tais generalizações. 

 

 

4.2 Publicitários, não, Jornalistas 

 

Durante a realização das entrevistas, foi perguntado aos entrevistados como eles 

se posicionam em relação ao seu ethos profissional. Dos seis entrevistados, três 

classificam sua identidade como jornalistas: Maria, Lila e Clara. É importante lembrar 

que a construção das identidades profissionais se dá por meio de discursos propagados, 

que relacionam, muitas vezes, jornalistas como a intelectuais e publicitários a artistas. 

Quando perguntada sobre o seu ethos profissional, Maria responde da seguinte forma: 

 

Eu sou uma jornalista que trabalha com publicidade... eu sempre falo, 

formação jornalista, eu bato assim e falo, sou jornalista... até porque 
eu tenho um lado mais assim de gostar de ler, de revisar, de pegar no 

texto mesmo, sou bem chata com isso. Eu acho que eles (publicitários) 
têm mais a parte de criar, de inovar, de dar uma viajada assim, essas 

coisas (Maria). 

 

Percebe-se no trecho que a entrevistada reflete certo discurso propagado sobre 

ethos profissional. Para ela, o jornalista é um profissional intelectualizado por gostar de 

ler e escrever, relacionado, portanto ao texto. Já o publicitário é discursivizado a partir de 

questões como criatividade e inovação. Esses “discursos circulantes” (CHARAUDEAU, 

2006) ajudam a sedimentar os sentidos sobre as profissões. Assim, não significa dizer que 
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o jornalista seja realmente o sujeito que gosta de ler e escrever, ou o publicitário o criativo, 

mas que esses são os significados atribuídos à profissão e construídos socialmente. A 

partir da frase de Maria, também é possível pensar as diferenciações entre “nós” e “eles” 

(SILVA, 2000). Ela marca sua identidade a partir de uma posição forte, delimitando 

fronteiras em relação à profissão de publicitário. 

Lila, outra entrevistada, se diz jornalista e afirma isso de forma convicta quando 

perguntada sobre o seu ethos profissional: 

 

Jornalista... Eu gosto da área (publicidade) me interesso, mas eu me 

defino jornalista até que como mecanismo de defesa, quando você está 

conversando sobre algo que você não tem tanta intimidade: “não, 
porque eu sou jornalista”, meio que a explicação para alguma área 

(Lila). 

 

Dessa forma, em sua visão, o jornalista é um intelectual e um alguém que explica 

a realidade às outras pessoas. Ela ainda faz um comparativo entre os profissionais de 

jornalismo e publicidade, argumentando que o jornalista é mais formal: “eu sinto que até 

hoje, uma coisa, que é formalidade... aquelas coisas de que eu não mando beijo para 

quem eu mal conheço” (Lila). A entrevistada diz ainda que o publicitário possui uma 

característica mais informal em suas relações de trabalho, o que acaba por se refletir em 

sua identidade profissional: 

 

Dá um beijo e diz: ‘tudo bom? Oi, querido’. Outro dia me ligou uma 

pessoa que queria fechar um publipost com a Xuxa, ‘nossa’, mas já era, 

‘oi amiga’, era a primeira vez. Isso eu ainda dou umas travadas, tem 
gente que fala, você é muito séria, porque eu não tenho esse jeito 

descontraído (Lila). 

 

Em seu discurso, pode-se perceber como uma característica pessoal – ser tímida 

ou descontraída – é colocada, de certa forma, como um atributo profissional, como uma 

característica requerida para a atividade de trabalho para que se consiga sucesso naquela 

determinada área. Isso também se relaciona ao que Aucar (2016) identificou nas agências 

de publicidade. Lila ainda afirma que o jornalista é muito relacionado a “questões 

sociais”, área a que ela diz que “nunca foi muito ligada”, e que era uma dificuldade 

durante o curso de jornalismo. 

Analisando as falas da entrevistada, pode-se destacar esse discurso de que o 

publicitário possui um comportamento mais despojado em seu ambiente de trabalho, o 
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que diferiria dos atributos que seriam mais “formais” do jornalista. Já Clara, outra 

entrevistada, que se classifica como jornalista, se define da seguinte forma: 

 

Eu me defino uma jornalista curiosa... É, porque eu sou jornalista, eu 

falo isso muito isso e eu sinto muito isso, porque, dos meus colegas, a 

maioria, maioria não, todo mundo trabalha nos ramos de jornalismo, 
mesmo que seja assessoria de comunicação, mas ninguém ligado à 

propaganda, uma coisa comercial (Clara). 

 

Isto é, ela já concebe publicidade como uma “coisa comercial”, como se a 

atividade jornalística estivesse desvinculada disso, e acaba por reforçar a construção do 

ethos do publicitário como alguém intimamente relacionado à questão das vendas. 

Enquanto isso, a curiosidade – atributo mais intelectual do que comercial – seria próprio 

do universo jornalístico. Em outro trecho, a entrevistada diz que o contato com a 

publicidade é algo que todo jornalista deveria ter. Para ela, o publicitário possui um 

“senso estético”, coisa que o jornalista não possui, e, segundo Clara, faz falta para o 

jornalista: 

 

Eu acho que todo mundo deveria trabalhar, todo jornalista deveria 

trabalhar com propaganda... porque amplia muito os horizontes. Eu 
sinto uma comparação, uma vivência que o pessoal não tem, porque o 

pessoal fica fechado em redação, e eu tenho já um senso estético... 

(Clara) 

 

A partir de sua fala, pode-se perceber que, em sua visão, trabalhar com publicidade 

não significa uma descaracterização de sua profissão, mas uma ampliação de horizontes 

profissionais. Ela constrói também o ethos publicitário como relacionado a questões 

estéticas e artísticas, que faltariam à identidade jornalística. 

Para Clara, a comunicação deveria ser integrada e não separada por áreas como é 

hoje. Segundo a entrevistada, um profissional de comunicação deve ter habilidades do 

jornalista, do publicitário, do relações-públicas e do profissional de audiovisual: 

 

E principalmente na agência, você tem contato não só com o 

publicitário criativo, você tem contato com a RTV, você tem contato 

com a produção... Eu acho que deveria ter curso de comunicação 
(Clara). 

 

Ou seja, a partir do “borrar” de fronteiras em suas atividades de trabalho, a 

entrevistada percebe que os territórios profissionais demarcados não fazem sentido para 
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a sua vida, preferindo a denominação de profissional comunicador. A entrevistada ainda 

comenta durante a entrevista que faltaria um pouco da responsabilidade social dos 

jornalistas para os profissionais da publicidade: 

 

Então, essa sensibilidade que o jornalista tem por estar muito ligado 

com os meios sociais, acho que é crucial... é, eu acho que é isso, porque 
para mim não é que eu perdi isso, você aprende a lidar, que beleza. 

Tem o meio social, mas tem a tendência do cliente, tem as ideias que 

estão feitas. Qual a melhor forma de encaixar essas ideias e não 
agredir grupos sociais, enfim? (Clara) 

 

Fígaro, Nonato e Grohmann (2013), em pesquisa sobre os jornalistas, já afirmam 

que o trabalho jornalístico atualmente já está relacionado às demandas do “cliente”. 

Quanto à fala de Clara, pode-se concluir que essa profissional se considera uma 

comunicadora por misturar em suas atividades laborais características diferentes das 

atividades de jornalista e publicitário. 

As três entrevistadas que se classificam como jornalistas têm em mente, de forma 

clara, as divisões do ethos profissional dos jornalistas e dos publicitários, posicionando-

se como jornalistas, mas, mesmo assim, se sentem ambientadas dentro de agências de 

publicidade e propaganda. 

 

 

4.3 Jornalistas, não, Publicitários 

 

Durante as entrevistas três outros entrevistados não se identificaram como 

jornalistas, dois homens e uma mulher – Marcos, Joana e Charles. Marcos identifica-se 

como um comunicador como se podemos depreender do trecho da entrevista a seguir: 

 

Comunicador, eu tenho raízes do jornalismo, porque era uma paixão 

minha, eu optei por fazer jornalismo, porque eu queria, gostava de 

escrever, tinha aquela coisa de querer informar, de prestar um serviço 

para a sociedade e eu creio que eu, mesmo trabalhando com 
publicidade, eu consigo fazer isso de certa forma, porque, apesar de 

ser uma agência de publicidade, a gente trabalha com comunicação 

360. Então, o cliente mesmo quer a comunicação, aqui na empresa a 
gente faz muitas companhas internas lá falando, abordando, 

abordando como cuidar da saúde, sobre a importância do 

empoderamento feminino, e isso acaba se mesclando. Então, eu acho 

que eu nunca deixei de ser jornalista mesmo eu estando, mesmo 

atuando na área de publicidade agora, eu carrego isso para mim, mas 
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acho que a comunicação é uma forma melhor de se definir, porque não 

se limita a uma coisa ou outra (Marcos). 

 

Sua fala reforça as identidades construídas do jornalista como alguém que gosta 

de escrever e como um sujeito que presta serviços à sociedade (ABREU, 1998), mas 

afirma que consegue levar esses atributos profissionais para sua atividade como 

publicitário – principalmente no que se refere a questões de transformações (onde se 

encaixa o empoderamento feminino, por exemplo). Ele não nega a denominação de 

jornalista, mas, até pelo fato de a empresa produzir “comunicação 360 graus”, considera-

se mais um comunicador. Analisando sua fala sobre como ele se identifica, pode-se 

concluir que, apesar de exercer a função de redator publicitário em uma agência de 

propaganda, ele não preteriu o seu lado jornalístico e isso impacta o seu cotidiano como 

redator publicitário. 

Marcos comenta durante a entrevista a diferença entre o estilo de trabalho dos 

profissionais de jornalismo e de publicidade. É uma constante para os entrevistados as 

diferenças nas atividades de trabalho entre esses profissionais, quando classificam, por 

exemplo, o ambiente de trabalho das agências de publicidade como mais descontraído em 

relação às redações jornalísticas. Marcos destaca essa diferença: 

 

Já tinha aquela coisa mais despojada que eu me identifiquei muito... 

Você percebe o jeito de se vestir, tirando o atendimento que é todo 

engomadinho, mas essa coisa de deixar a barba por fazer, às vezes 
trabalhar de bermuda, a camisa mais largada, e eu sempre que eu ia 

fazer entrevista, eu ia todo arrumado, desde sempre tinha aquela coisa 

de ir formal, formal e essa foi uma coisa que ainda mais se intensificou 
na agência de publicidade, sim, que foi não só a informalidade com 

relação à vestimenta em si, mas ao jeito de ser, de brincar durante o 

dia (Marcos). 

 

 Há uma identificação, por parte do entrevistado, com o estilo informal das 

agências de publicidade e tensiona, inclusive, as diferenças de vestuário nas distintas 

funções publicitárias. Por exemplo, o profissional da área de atendimento é 

“engomadinho”. Enquanto isso, constrói o jornalista como profissional formal no 

vestuário em contraponto à informalidade não só no vestuário, mas no cotidiano de 

trabalho em agência de publicidade. O entrevistado destaca, ainda, que o ambiente de 

trabalho da publicidade é mais descontraído, “até o jeito de se brincar durante o dia”. 

Trecho da pesquisa de Aucar (2016, p. 111-114) ajuda a reforçar a fala do entrevistado: 
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os publicitários costumam se vestir de forma despojada, porém, 

alinhada com os modismos e referências de estilo atuais. Por isso, 

embora o tipo de vestuário nas agências seja mais casual, ele é 

absolutamente requintado. Além da indumentária, o publicitário 

coloca-se como uma pessoa criativa, sensível, atualizada, preocupada 

em se renovar intelectualmente, que lê muito, viaja constantemente, 

gosta de arte, frequenta centros culturais, cinemas e restaurantes 

badalados [...] Em geral, os publicitários costumam exagerar a 

complexidade de seus trabalhos como mais uma estratégia de 

valorização de suas práticas.  

 

Casaqui (2011) também comenta o ambiente de trabalho das agências de 

publicidade, diferenciando-o de empresas consideradas tradicionais.  

 

Essa ideia de break, ancestral do “ócio criativo”, depois adotada por 

outras agências em seu cotidiano laboral, beneficiando certamente 

gerações de publicitários e se tornando inclusive marca diferenciadora 

desse tipo de organização, parece todavia ter deixado o espaço que a 

gerou e migrado para empresas de tecnologia, como Google e Apple, 

instadas a proporcionar condições de trabalho diferenciadora a seus 

talentos, a fim de estimular a sua genialidade – conduta que denota a 

noção de arte atribuída ao trabalho de sua equipe (CARRASCOZA, 

2011, p. 7) 

 

No contexto da entrevista, perguntou-se para Marcos se esse ambiente mais “leve 

e descontraído” não seria uma forma de fazer com que o trabalhador não se sinta em um 

ambiente taylorizado, mas como se estivesse em “casa”, para não ter a impressão de estar 

sendo explorado em função de não ter horários para retornar para casa, situação comum 

em agências e ajustada às prescrições do “novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009). Marcos comenta que considera, sim, isso como um artifício para 

segurar o funcionário por mais tempo dentro do ambiente de trabalho, como se pode 

observar no trecho a seguir: 

 

É claro que o fator dos horários tem o lado ruim, que é você ficar até 

mais tarde, não tem hora extra por isso, é fim de semana, enfim, mas 

também de você ter uma flexibilidade maior, de você às vezes não 
precisar bater cartão e coisas... Até porque a gente trabalha com 

criatividade. Então, se você fica muito preso a algumas coisas, você 
fica limitado. Então, às vezes você sai, vai dar uma volta, por exemplo. 

Na agência que eu estou hoje, a gente tem espalhadas minicestas de 

basquete, tiro ao alvo. Na outra casa que a gente trabalhava, tinha 
minigolfe. Então, às vezes parava o dia, ficava fazendo uma 

brincadeira, tal, depois a gente volta mais leve. Isso eu acho que foi 
uma coisa muito positiva do ambiente da publicidade... Sim, sim, é um 

artifício com certeza, com certeza... De maneira geral, porque parece, 

mas, pô, aqui é tão legal, é divertido, você dá risada, você sai a hora 
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que você quiser, pode dar uma volta, mas você não vai ficar uma duas 

horinhas até mais tarde para a gente finalizar essa apresentação ai? 
(Marcos) 

 

 Esse ambiente de trabalho mais “descolado” de uma agência de publicidade foi 

introduzido na década de 1950, aperfeiçoado ao longo dos tempos e também é uma 

característica da construção da identidade desse profissional. Muitas empresas copiam 

esse modelo de trabalho mais “descolado”, como o Google e a Apple (CASAQUI; 

RIEGEL, 2009). Trata-se de um consumo de trabalho criativo (CASAQUI; RIEGEL, 

2009), como certa concretização da idealização em relação ao trabalho publicitário, em 

que as fronteiras entre trabalho e lazer se diluem. Pode-se observar na fala de Marcos que, 

embora considere isso um artificio das empresas, há uma positivação dessa flexibilidade 

do trabalho, possibilitando “prazeres” que o mundo taylorista não havia conseguido 

proporcionar. Carrascoza (2011, p. 12) assim corrobora essa visão: 

 

O mais perverso não é esse tipo de prolongamento da jornada de 

trabalho [...]. Perversa mesmo é a outra modalidade, da qual os 

publicitários não têm como escapar, porque é própria da sua atividade: 

ainda que deixem o expediente no horário, fora do local de trabalho, no 

trânsito, em casa, em qualquer outro lugar, eles continuam pensando 

nos jobs que estão em suas mesas. 

 

Isto é, a diluição das fronteiras entre lazer e trabalho contribui para que o trabalho 

domine a vida das pessoas em todos os âmbitos. Marcos foi o único entrevistado que 

entrou nessa questão de playbour, e, para ele, esse ambiente de trabalho é um diferencial 

que realmente faz com que ele não sinta vontade de sair do trabalho e voltar para casa, 

extrapolando o tempo de trabalho para o qual foi contratado.  

Pode-se chamar essa característica de “diversão no trabalho”, que é reapropriada 

pelo capital como se fosse algo livre de influências (GROHMANN, 2015). Casaqui e 

Riegel (2009, p. 163) mostram essa relação do trabalho a partir do Google: 

 

O mundo do trabalho, identificado no cenário do Google com 

significações de criatividade, despojamento, modernidade e juventude, 

torna-se espetáculo que sublima o caráter competitivo e demais 

conotações negativas associadas a essa esfera de atuação humana. O 

trabalhador torna-se, nesse contexto comunicacional, o consumidor 

modelo do universo simbólico da marca – utilizada simultaneamente 

como a corporificação do Google na sua estratégia de sedução pela 
criatividade dos possíveis consumidores. Trabalho e consumo, dessa 

forma, unem-se no mesmo campo simbólico, com a predominância na 

manifestação dos sentidos do consumo que mercadoriza a imagética do 
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mundo do trabalho no contexto dos serviços tecnológicos de nosso 

tempo. 

  

Assim, as agências de publicidade e propaganda também se utilizam desse recurso 

para a precarização das condições de trabalho de seus profissionais. E pela fala de Marcos, 

isso, de alguma maneira, consegue a adesão dos trabalhadores, pois ele se sente “em casa” 

mesmo quando está exercendo suas funções laborais. Marcos também é o único 

entrevistado que não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com a empresa – nem 

CLT nem PJ –, o que também pode contribuir, em certa medida, para esse tipo de 

naturalização em sua fala. 

A entrevista seguinte foi realizada com Joana, que se identifica como redatora 

publicitária: 

 

Eu não me sinto jornalista, eu me sinto uma redatora publicitaria, que 

é o que eu mais faço, nem social media eu me considero tanto assim, 
porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é o que eu mais faço 

(Joana). 

 

Apesar de identificar-se como redatora publicitária, Joana diz que não gosta do 

que faz e afirma que, se aparecesse uma oportunidade de trabalho no mercado jornalístico, 

ela aceitaria. Para a entrevistada, os cursos de comunicação estão desatualizados e 

precisam estar mais antenados às tendências e necessidades do mercado de trabalho – 

como se os currículos universitários tivessem de repetir a mesma dinâmica do mercado 

de trabalho. Ela diz que, quando cursou jornalismo, só teve matérias relacionadas com 

televisão, revista e rádio, e foram deixadas de lado matérias mais voltadas para redes 

sociais e internet. Destaca ainda que o curso de jornalismo deveria ter uma disciplina de 

redação publicitária: “Não tive redação publicitária, que é coisa que eu acho que a gente 

deveria ter. Eu não tive mídia social, eu só tive jornalismo televisivo, jornalismo de 

rádio...” (Joana). Para além das questões curriculares – que não são objeto da presente 

dissertação –, o interessante é perceber como as transformações do mundo do trabalho, 

também decorrentes das tecnologias, afetam as percepções sobre as situações de trabalho 

na área. 

Ela ainda comenta que não imaginava que um jornalista se encaixasse dentro do 

mercado de trabalho publicitário. Para Joana, o publicitário não sabe escrever: tem ideias 

“mirabolantes”, mas não consegue “passar para o papel”. Isso reforça as identidades 
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profissionais construídas nos discursos – o publicitário como “louco” – um louco 

positivado, mas não como um “escritor”. 

A entrevistada, apesar de ter sido contratada como redatora publicitária, exerce 

outras funções, pois faz a parte de social media da agência. Desse modo, tem 

multifuncionalidades na execução de suas tarefas diárias dentro da agência. O acúmulo 

de funções fica claro na sua fala, em consonância com as reflexões teóricas apresentadas 

anteriormente. 

Joana trabalha em uma agência porque não teve oportunidade de trabalho no 

mercado jornalístico, seu grande sonho, mas ela mesma diz que é a publicidade que está 

pagando suas contas. Assim, podem-se identificar as contradições entre “desejo” e 

“necessidade” e como, muitas vezes, a atuação de jornalistas no mercado publicitário 

pode dever-se mais a uma imposição do mercado do que a uma opção dos próprios 

profissionais. 

O último entrevistado é Charles, que é redator publicitário em uma agência de 

publicidade e propaganda. Ele foi o único entrevistado que não se identificou nem como 

jornalista, nem como publicitário, nem como comunicador, apenas como escritor: 

 

Ah, eu não me identifico nem como jornalista nem como publicitário. 

Eu me identifico mais como escritor... Eu comecei a escrever quando 

eu tinha nove anos. Eu escrevia tipo... “eu vi o Senhor dos Anéis”, 

fiquei besta, e aí comecei a criar várias histórias. Falei, pô, eu gosto 

de fazer isso. Por que eu não me defino como jornalista? Porque eu 
acho que para você se dizer jornalista, você tem que não trabalhar na 

área, mas você tem que... você tem que ter um faro jornalístico, que é 

uma coisa que eu ainda não tenho, eu não fiz nenhum grande trabalho 
ainda, eu não fiz nada que causou, nada que tenha tido uma grande 

relevância, por enquanto. (Charles) 

 

Isto é, o ethos jornalístico para Charles não se relaciona necessariamente a um 

diploma na área, mas a uma conformação de atributos e experiências profissionais, como 

“faro jornalístico” e “grande trabalho”. Isso não significa, para ele, necessariamente 

trabalhar “na área”, mas percebe-se em sua fala que isso tem uma importância. Pode-se 

problematizar a partir de sua fala também o que seria exatamente “trabalhar na área”, 

possivelmente algo relacionado ao imaginário das grandes redações jornalísticas. 

Charles estudou jornalismo porque gostava de escrever. Analisando as entrevistas, 

percebe-se que mais dois entrevistados foram fazer jornalismo porque gostavam de 

escrever, o que leva a refletir sobre o imaginário em relação à profissão de jornalista por 

parte dos entrevistados. Charles ainda destaca que não gosta de publicidade e não se 
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identifica com a sua atual função, o que evidencia estar ali mais por imposição do 

mercado do que por predileção. Afirma ainda que publicitário não sabe escrever: “Mas 

eu acho que é difícil você encontrar publicitários em início de carreira que saibam 

escrever muito bem. Eu posso até estar sendo meio preconceituoso” (Charles). A 

afirmação auxilia na sedimentação do discurso de que o jornalista é que é o profissional 

que sabe escrever, não o publicitário. 

A entrevistada anterior compartilha da mesma visão de Charles sobre a escrita dos 

publicitários. Mas ressalta que no jornalismo também encontra muitos profissionais que 

não sabem escrever. Quando perguntado sobre o estilo do publicitário, Charles diz: 

 

Eles (os publicitários) vivem em uma bolha, eles vivem realmente em 

uma bolha. E, eu estava totalmente perdido ali. Eu ia trabalhar, eu 
falava, mano, estou no lugar errado, na hora errada, o que eu estou 

fazendo aqui, quem é essa galera? Como a gente trabalhava na Raposo 
Tavares, não tinha restaurante perto, eles iam de carro almoçar. Tipo, 

eu tenho 24 reais, velho. Sabe, eu não posso ficar indo almoçar lá, eu 

tenho que trazer comida, desculpa. E aí, eu fico com fama de 
antissocial, porque, ah, você não vai almoçar com a galera. 

 

Percebe-se seu distanciamento em relação aos profissionais da publicidade já a 

partir do pronome “eles”: Charles não se identifica com esses profissionais e é tachado 

como antissocial. Afirma que os publicitários vivem em uma “bolha”, da qual não 

participa. Seu descontentamento em relação ao ambiente de trabalho revela o contexto de 

trabalhar na agência por imposição do mercado, sendo somente o que paga suas contas, 

não como realização pessoal ou profissional.  

Durante a entrevista, perguntou-se quais são os atributos e características de um 

bom jornalista e de um bom publicitário. Maria considera o texto como a principal 

característica de um bom jornalista; a do publicitário é a criatividade. Joana destaca que 

a principal caraterística de um bom jornalista é a imparcialidade, mas ressalta que poucos 

são imparciais. Já em relação ao publicitário, compartilha da mesma percepção de Maria: 

ser criativo. Marcos destaca ser a principal característica do jornalista a ética, e comenta 

que hoje em dia poucos têm esse princípio. Com relação à publicidade, acompanha as 

percepções de Joana e Maria: a criatividade. Lila, diretora de operações, cita como 

principal característica, tanto do jornalista quanto do publicitário, a curiosidade. Clara 

destaca que um bom jornalista tem de ser comprometido com a verdade, e um bom 

publicitário tem como principal característica a bagagem cultural. O entrevistado Charles 

destaca como principal característica de um jornalista ser detalhista, prestar atenção aos 
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detalhes e um bom publicitário tem de ser antenado a tudo o que está acontecendo à sua 

volta. Assim, é possível perceber quais atributos identitários os entrevistados concebem 

para cada profissional. 

 

 

4.4 Trabalho: Condições e Mudanças 

 

Para os entrevistados, o mercado de trabalho está mudando constantemente, e o 

trabalhador tem de adaptar-se a essas mudanças para poder acompanhar as demandas do 

mercado de trabalho. A chamada “crise do jornalismo” foi outra causa apontada pelos 

entrevistados para a mudança de área dentro do mundo do trabalho da comunicação. Essa 

percepção dos entrevistados já foi abordada Fígaro, Nonato e Grohmann (2013) e 

Casaqui, Lima e Riegel (2011) em suas pesquisas mais recentes. 

A vida dos entrevistados é, assim, afetada pelas condições de trabalho impostas 

pelo mercado no modo de produção atual. Os entrevistados relatam acúmulos de funções 

e expediente de trabalho ampliado, fora dos horários para os quais foram contratados, 

trabalhando até aos fins de semana pela urgência de algumas solicitações de última hora 

impostas pelas agências. 

Maria ressalta que, por ser formada em jornalismo e atuar no mercado de trabalho 

da publicidade, aprendeu toda a rotina da publicidade na prática, aprendendo com os 

diversos setores pelos quais passou dentro da agência: 

 

No meu caso, que eu comecei no jornalismo, caí na publicidade. Não 

fiz faculdade de publicidade, mas hoje em dia eu sei quase todo o 

processo e eu fui aprendendo de conviver, de observar, de passar por 
diversas áreas dentro de uma agência, porque eu comecei como... Eu 

fazia parte de redes sociais, mas depois eu fui atendimento também e 
agora eu fui para o planejamento. Então acho que você passa por tudo 

e aprende cada área (Maria). 

 

Há, em sua fala, uma desvalorização da formação universitária e uma valorização 

do saber prático. Dessa forma, enxerga as múltiplas funções não como exploração do 

sistema, mas como aprendizagem. Maria comenta que as áreas da comunicação estão cada 

vez mais integradas. Essa integração, para ela, é uma consequência das transformações 

tecnológicas e do mundo do trabalho dos últimos anos: 
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Eu acho que as áreas estão se integrando cada vez mais e 

principalmente por causa do digital. Então, hoje na agência de 
publicidade você já tem muitas pessoas que são jornalistas para fazer 

a parte de redação, para fazer um conteúdo mais apurado e vice-versa 

também, porque atualmente, tipo, os veículos, eles têm essa questão de 

não vender mais tanto como era antes e acho que eles precisam um 

pouco também dos publicitários para conseguirem suprir essa outra 
demanda também (Maria). 

 

Mesmo com toda a integração, Maria acaba reforçando atributos relacionados às 

identidades profissionais: o jornalista seria responsável mais pela função de redação e 

pelo conteúdo, enquanto o publicitário é relacionado ao ethos de vendedor.  

Em seu discurso, Maria fala que “caiu” na publicidade, mas pode-se observar que 

a sua entrada no mercado de trabalho da publicidade se deu como alternativa ao mercado 

de trabalho do jornalismo, consequência, segundo ela, da crise por que o mercado de 

trabalho jornalístico passa nos últimos anos: 

 

Principalmente também por causa da crise do jornalismo. Então 
também o digital foi muito bom, a internet, eu adoro tecnologia e tudo, 

mas acabou matando um pouco o jornalismo e eu vejo que a única 

escapatória era ir para assessoria de imprensa, que foi uma coisa que 
eu já fiz também. Eu não gostava, então, eu consegui encontrar ali um 

vãozinho que era justamente internet, consegui me encaixar. Então, 
isso também fez muita gente migrar para agência também, sair do 

campo mesmo do jornalismo, porque as alternativas foram ficando 

mais restritas, acho que as pessoas foram se obrigando a se 
profissionalizar (Maria). 

 

Para ela, o jornalismo passa por uma “crise” e está sendo “morto” pela tecnologia. 

Sua visão de jornalismo relaciona-se a um imaginário restrito de redação jornalística, pois 

considera assessoria como uma “escapatória” para a “crise” do jornalismo. Para ela, 

agora, a “migração” – e pode-se pensá-la a partir da expressão “migrante da 

comunicação” (NONATO, 2015) – para a agência de publicidade não significa uma 

confluência, mas uma saída do campo jornalístico. Assim como salienta Nonato (2015), 

os migrantes são comunicadores em busca de alternativas na profissão. Christofoletti 

(2010) também segue na mesma direção: para ele, a extinção de algumas funções no 

jornalismo e o enxugamento de postos de trabalho fazem com que os jornalistas se sintam 

obrigados a adaptar-se a novos projetos das organizações. 

Joana, redatora publicitária que sonha ainda trabalhar em uma emissora de 

televisão como jornalista, deu uma resposta um pouco vaga quando perguntada sobre 

mudanças no mercado de trabalho, mas menciona também que a crise no jornalismo fez 
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com que ela buscasse uma recolocação profissional no mercado de trabalho da 

publicidade. Destaca ainda que o jornalismo “real” está perdendo espaço para o 

jornalismo digital que, em sua visão, está contaminando a área da comunicação. Isto é, 

há uma valorização dos veículos de papel – como se somente eles fossem “reais”, 

considerando, portanto, o digital como certa ameaça para a área de comunicação. 

 

Todo jornalista entra: “Ah, eu vou estar na TV, eu vou estar na revista, 

vou estar na rádio” e aí você vê que a realidade é outra, que não tem 

como. Então, de todos os meus amigos da faculdade, todo mundo foi 

para a área digital, todo mundo, SEO que a gente acaba tendo que fazer 
mídia social, redação publicitaria. Está desvinculando muito 

jornalismo do real, que é o velho jornalismo. Então, foi assim, foi a 
vida que foi me levando, mas o meu sonho continua sendo a TV, mas a 

vida foi me levando para a área digital, ai eu fui indo, né?, e é o que 

está indo (Joana). 

 

Apesar das críticas, ela ressalta que é com o digital que está conseguindo 

sobreviver do próprio trabalho, revelando também a multiplicidade de funções que 

atualmente são atribuições de jornalistas: textos com Search Engine Optimization (SEO), 

mídias sociais e redação publicitária. A entrevistada ainda destaca o acúmulo de funções 

e o trabalho fora do horário, consequência de prazos cada vez mais apertados: 

 

Eu chego às 9h, essa semana eu saí às 23h dois dias, eu saí às 23h, mas 

porque tinha campanha para entregar e aquela correria, mas 

geralmente eu estou conseguindo sair às 18 horas. Mas, assim, é muito 
corrido e é muito prazo, é assim, ‘nossa, o cliente quer agora, faz 

agora...’ geralmente fica mais do que isso aí e acaba acumulando um 

monte de função... ainda não consigo entregar tudo (Joana). 

 

A frase está em conformidade com a pesquisa de Fígaro, Nonato e Grohmann 

(2013) em relação à aceleração do tempo na rotina de trabalho dos jornalistas. Para 

Marcos, as mudanças no mercado de trabalho da comunicação são uma consequência da 

introdução de novas tecnologias. Sendo assim, para ele, o enxugamento das redações é 

uma consequência das mídias digitais, e está acontecendo um processo semelhante na 

área de publicidade. Segundo ele, já é possível notar que alguns postos de trabalho dentro 

das agências já não existem mais e cita como exemplo o profissional que era responsável 

pelo tráfego. Isso tem feito com que os profissionais dentro das agências acabem 

acumulando funções – processo semelhante à precarização das condições de trabalho no 

mercado jornalístico. Esse cenário conduz à reflexão sobre como não se pode colocar a 
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“culpa” na tecnologia por si mesma, pois esse processo de precarização relaciona-se a 

uma lógica mais ampla de transformações estruturais do mundo do trabalho e do próprio 

capitalismo 

 
O digital para mim é o grande responsável disso tudo... E tendo a 
comunicação, a gente tem mídias integradas agora. A gente percebe 

isso no jornalismo, que a gente diz que as redações estão sendo 
enxugadas, mas você, mesmo no meio de publicidade, você já não vê 

mais tráfego nas agências, você não vê às vezes a figura específica de 

um revisor, então você... vou dar um exemplo de um redator: você tem 
que criar, você tem que escrever, você tem que revisar e ai você fala 

direto com o atendimento. Não tem essa questão do tráfego, mas assim, 
as soluções você tem que ser um pouquinho de tudo para conseguir 

atender à demanda hoje (Marcos). 

 

O entrevistado considera que as tecnologias são responsáveis pelas mudanças que 

têm acontecido e coloca como um importante componente delas o profissional 

multitarefas. Ele ainda comenta que hoje o profissional tem de ter um perfil flexível, como 

uma exigência de adaptação ao mercado de trabalho. Percebe-se que a expressão 

multitarefa mostra duas facetas: por um lado, a integração que pode facilitar a recolocação 

em um novo posto de trabalho e, por outro, o enxugamento de postos de trabalho, pois 

faz com que o trabalhador acumule funções, extinguindo outras: “Multitarefas: quanto 

mais multitarefa você for, mais chance tem no mercado, quem tiver mais facilidade para 

isso” (Marcos). 

Já Lila, diretora de operações, diz não ter sentido muito as mudanças do mercado 

de trabalho ao longo do tempo. Ela alega que, por trabalhar há muito tempo na mesma 

empresa onde começou como jornalista, aos poucos, passou a incorporar em suas funções 

características de profissionais da publicidade. Assim, ela diz não sofrer para “adaptar-

se” – habilidade requerida no capitalismo atual. Percebe-se que a entrevistada, por estar 

na mesma empresa há muitos anos, não tem uma visão mais apurada em relação à 

intermitente troca de empregos em uma “cidade por projetos” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009). 

Por outro lado, ela comenta que a tecnologia impactou profundamente o seu modo 

de trabalhar, principalmente com o uso massivo do celular. Mas afirma ter temor do 

whatsapp e que as pessoas estão deixando de lado o uso do e-mail como forma de se 

comunicar, inclusive no ambiente de trabalho. É interessante como o e-mail, uma forma 

de comunicação que surgiu no Brasil há pouco mais de duas décadas, já se tornou obsoleto 

para o atual mercado de trabalho em comunicação. Além disso, as pessoas que não 
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estiverem conectadas 24 horas por dia (CRARY, 2014) por meio da mobilidade fornecida 

pela internet, são consideradas desatualizadas. 

 

O celular ainda era muito uma ferramenta pessoal. Então, para você 

falar hoje com um assessor de imprensa, é muito mais fácil. Nesse 

aspecto, me ajuda muito. E quando os famosos criaram redes sociais, 
a gente diminui muito o caminho. Então, se você tinha que checar uma 

informação, às vezes você tinha tantos caminhos para chegar e era tão 
difícil, tão demorado, e hoje eles já postam em rede social tudo. Como 

jornalista, me ajudou. Como agência, eu quero matar todo o meu 

celular, porque o whatsapp virou profissional. Eu que adorava o 
whatsapp, grupo com amigos, essas coisas, hoje você se caga nas 

calças. Você vai mandar uma mensagem de marcar um bar com os 
amigos no chat com a Xuxa... Eu tenho pavor de usar o whatsapp para 

o trabalho. As pessoas não estão mais usando o e-mail. (Lila) 

 

É interessante pensar como Lila considera, ao mesmo tempo, que não sentiu as 

mudanças no mercado de trabalho, mas sentiu o impacto tecnológico, como se as duas 

coisas estivessem descoladas. Na afirmação acima, ela justamente comenta uma mudança 

na organização do seu trabalho a partir das redes sociais. Ela afirma ainda que a tecnologia 

fez com que o seu horário de trabalho também fosse transformado e que, em um contexto 

de conectividade total, as pessoas não respeitam nem seus horários de almoço. A 

entrevistada tem a consciência de que essa forma de comunicação digital faz com que as 

pessoas utilizem seu horário de almoço ou outro horário fora do expediente para trabalhar, 

trabalho que não é remunerado: 

 

Porque antes você saía para almoçar, você ia no celular. Hoje, o meu 

celular durante o almoço tem dia que eu até deixo aqui, que falo, não, 
eu não quero trabalhar na hora do almoço, porque vai chegar... Estava 

de férias recentemente, eu silenciei todos os grupos que eu faço parte. 

Por mais que eu quisesse desligar, por mais que eu não lesse, estava 
lá... Nossa, só atrapalha. (Lila) 

 

Essa fala dá a impressão de um “mundo do trabalho que transborda” para todo o 

tempo da vida pessoal, ficando com a sensação de trabalho contínuo.  

Para Charles, redator publicitário, as condições de trabalho estão sendo afetadas 

também pela tecnologia, que acaba fazendo com que se desenvolvam multi-habilidades, 

se acumulem funções e aumentem as cobranças referente ao seu trabalho fora do horário 

de expediente.  
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Tipo, eu sou redator, mas eu tenho que saber mexer no Photoshop, eu 

tenho que saber fazer isso, aquilo. Eu tenho que saber fazer algumas 
outras coisas para me virar ali... Já aconteceu de eu ficar até mais 

tarde várias vezes. Teve uma vez, segunda semana nessa agência onde 

eu estou, fiquei até 2 da manhã trabalhando... (Charles) 

 

Pode-se afirmar que o diagnóstico entre os entrevistados é o mesmo em relação às 

mudanças e, principalmente, em relação à alta carga de trabalho e ao trabalho “fora do 

expediente”. O que varia entre eles é a avaliação sobre essa percepção, com os gradientes 

variando entre a naturalização e a crítica.  

Além disso, percebe-se que, para todos os entrevistados, a questão tecnológica é 

a grande responsável por mudanças no mercado de trabalho, impactando de duas formas: 

possibilidade de facilitar algumas rotinas de trabalho e também como precarização das 

condições de trabalho, gerando acúmulo de funções e tarefas e atividades não 

remuneradas fora do horário de expediente. 

 

 

4.5 Convergências: Digitais e Profissionais 

 

Pôde-se observar, nas falas dos entrevistados, que a tecnologia afetou 

profundamente a forma de trabalhar com comunicação. Eles consideram que ela é 

responsável por fechamento de vagas de trabalho tanto no jornalismo como na 

publicidade, fazendo com que os profissionais da área tenham de especializar-se ou 

adaptar-se às novas tecnologias para continuarem “vivos” no mercado de trabalho. Com 

isso, muitos postos de trabalho foram extintos, com as funções absorvidas pelos 

trabalhadores que se adaptaram a essa necessidade, gerando acúmulo de função e o 

surgimento de trabalhadores multitarefas ou polivalentes. Todos os entrevistados citaram 

que exercem funções que foram acumulando ao longo do tempo por mudanças impostas 

pelas novas tecnologias e, de alguma forma, pela reestruturação produtiva por parte da 

gestão das organizações. Pode-se chamar essa polivalência do profissional de 

convergência profissional a partir do “borrar das profissões”, como afirma Scolari (2008). 

Os entrevistados que estão no mercado de trabalho há mais tempo sofrem mais 

para adaptar-se aos novos formatos impostos pelas novas tecnologias. Joana, Marcos e 

Charles demonstram em suas falas a dificuldade de adaptação em relação às novas 

tecnologias, alegando que não foram preparados durante as suas graduações para tais 

mudanças. Mencionam ainda que as universidades e faculdades de comunicação 
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deveriam atualizar seus currículos para adaptar-se às novas exigências tecnológicas do 

mercado de trabalho. 

Marcos, redator publicitário, comenta que o digital é o grande responsável pelas 

convergências que se observam no mercado de trabalho da comunicação. Segundo ele, as 

mudanças tecnológicas avançam de forma muito rápida, não possibilitando o 

acompanhamento de tais mudanças pelas universidades, inclusive porque essas mudanças 

são tão drásticas que um aplicativo que foi lançado como tendência jornalística há três 

anos, hoje já é visto como ultrapassado, o que impede que as universidades sigam 

exatamente as tendências de mercado, com o risco de ter seus currículos desfigurados. 

Marcos afirma que gostaria de ter cursado jornalismo um pouco mais tarde, para 

que pudesse ter incluído em sua formação conhecimentos mais atuais em relação às 

mudanças tecnológicas. Ele percebe que essa falta de conhecimento acadêmico faz com 

que os profissionais tenham que aprender na “raça” as novas formas de tecnologia que 

transformam a comunicação atual. Isto é, as adaptações às novas rotinas acontecem no 

cotidiano, sem nenhuma espécie de treinamento para as novas habilidades. Pode-se 

perceber isso no trecho a seguir da entrevista: 

 

Eu acredito que profissionais que se formaram antes disso estão tendo 

que “se virar nos trinta” para ir aprendendo agora, coisa que assim, 

não que vai ser fácil, mas quem está se formando agora, quem se 

formou há pouco tempo já está conseguindo andar, caminhar com essa 

mudança lado a lado tendo mais contato com isso no dia a dia na 
universidade (Marcos). 

 

 A entrevistada Joana comenta que, durante a sua formação em jornalismo, foi 

aconselhada por docentes do curso a esquecer o “impresso” e partir para o digital, porque 

o “impresso” acabou, segundo suas palavras. Ela argumenta que não queria trabalhar com 

mídias digitais, mas que não encontrava uma colocação no mercado de trabalho de 

jornalismo impresso. Foi, então, obrigada a migrar para o digital, que era o que estava 

disponível para trabalhar. Uma imposição do mercado de trabalho. Nota-se isso no 

seguinte trecho da entrevista: 

 

Deveria ser uma pessoa para redação publicitária, uma pessoa para 

mídia social, uma pessoa para endomarketing e eu faço as três funções 
e não tem ninguém lá na agência que é jornalista. Sou só eu. Então, 

com certeza... Eu ouvi de uma professora: “Esquece impresso, 

esquece”. Então, você acredita que não vai dar certo, impresso acabou, 
e aí você começa a investir no digital mesmo sem você querer. Que foi 
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o que aconteceu comigo, eu não queria fazer digital, mas eu fiz social 

media, fui fazendo outros cursos que eu não queria, mas foi me levando, 
mas com certeza é por causa desse ‘nossa, e agora?’ (Joana) 

 

Em geral, portanto, os entrevistados, atrelam a convergência digital a 

convergências profissionais, desestabilizando as fronteiras profissionais entre jornalismo 

e publicidade no mercado de trabalho em comunicação. 

 

 

4.6 Rotinas de Trabalho 

 

Durante as entrevistas, percebeu-se que todos os entrevistados compartilham 

algumas percepções. Uma delas é o impacto que as mudanças tecnológicas estão 

causando no mundo do trabalho da comunicação, seja ela no campo do jornalismo, seja 

no da publicidade. Criação de novas funções e extinção de postos de trabalho, acúmulo 

de tarefas, borrar de fronteiras profissionais e o trabalhador polivalente.  

Outra característica comum entre os entrevistados é a extrapolação dos horários 

de trabalho. Todos argumentaram que, devido aos prazos cada vez menores para execução 

das atividades de trabalho, permanecem nos locais de trabalho além do tempo para o qual 

foram contratados. São percepções sobre como a flexibilidade do mundo do trabalho afeta 

as suas atividades de trabalho especificamente. É comum, entre os entrevistados, a 

afirmação de que a tecnologia mudou suas rotinas de trabalho, pois se veem obrigados a 

estar conectados 24 horas por dia para não serem tachados de desatualizados.  

Maria, que é coordenadora de planejamento em uma agência de publicidade na 

Vila Olímpia, trabalha sete horas por dia e diz que não trabalha aos fins de semana, 

somente em casos especiais. Por ser coordenadora de planejamento, ela tem sob seu 

comando estagiários e funcionários, que são responsáveis pela divulgação e promoção de 

pessoas em meios digitais. Ela explica que todos os seus subordinados são formados em 

publicidade e propaganda, mas que o relacionamento com eles é “bem tranquilo”, mesmo 

com sua formação sendo diferente. Segundo a entrevistada, as pessoas de seu convívio 

profissional não a veem como uma publicitária e sim como uma jornalista, apesar de ela 

exercer uma função exclusiva da área da publicidade. 

Maria cita que, com a sua vivência no mercado de trabalho da publicidade, ela 

tem por hábito não desenvolver atividades referentes ao seu trabalho após o expediente. 

Para ela, o mercado de trabalho de publicidade é conhecido por não respeitar horários. 
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Segundo ela, “você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair” nesse ramo 

de atividade. 

Essa visão da entrevistada Maria também é compartilhada pela entrevistada Joana, 

que trabalha com redatora publicitária e menciona que entra para trabalhar às nove da 

manhã, mas, muitas vezes, fica trabalhando após o horário de saída, que é às 18 horas. 

Joana diz que as pessoas de seu convívio no trabalho a enxergam como jornalista, pois 

ela é chamada para tudo que envolve texto, seja para criar, seja para auxiliar em uma 

possível revisão. 

Marcos, que é redator publicitário, fala que seu dia de trabalho começa às nove 

horas da manhã e que não gosta de deixar nenhum job inacabado para o próximo dia: 

 

Eu tenho inclusive combinado com “meu” dupla que a gente termina 
as campanhas durante o dia e aí qualquer job que chegou durante o 

dia, que a gente finalizou, e a gente confere só na manhã seguinte para 

não ter aquilo na cabeça pesado, né?, porque a gente sabe que, quando 
você faz muito tempo a mesma coisa, fica maçante aquilo, você deixa 

passar alguns errinhos, se você estiver com a cabeça muito cansada 

então... (Marcos). 

 

Ele ressalta o entrosamento entre ele e a sua dupla de criação, o que facilita sua 

rotina de trabalho. Quando relata sua rotina, observam-se expressões típicas do mundo 

publicitário, como “job”, “meu dupla de criação”, entre outras: 

 

E como eu e o meu dupla, a gente já tem bastante entrosamento, tem 
muitos casos que o diretor de arte espera o redator escrever para 

depois ele começar a pensar no layout. A gente já tem um negócio que 

a gente já discute, a gente recebe o briefing, já conversa do que pensa 
para o job, às vezes é alguma coisa que necessita da gente sentar e ficar 

mais um tempo criando. Outras vezes é uma conversa rápida, ele já 
pega uma ideia já vai trabalhando em cima da ideia, eu falo o que eu 

estou pensando de texto e aí vai fazendo simultaneamente. Até a gente 

otimiza tempo com isso, porque os prazos são muito curtos senão não 
tem jeito (Marcos). 

 

Dessa forma, o entrosamento nas relações de trabalho auxilia na rotina e ajuda a 

“otimizar” o trabalho. São as “relações de comunicação no mundo do trabalho” 

(FÍGARO, 2008). O trabalho só acontece a partir dessas interações. Quando questionado 

sobre os seus horários de trabalho, Marcos diz que entra às nove e sai às 17 horas, e que 

alguns dias sai até mais cedo por causa de outros compromissos pessoais. Não trabalha 

aos finais de semana, somente em casos especiais. 
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Nos últimos tempos, eu tenho conseguido sair às 19, às vezes um pouco 
mais cedo, porque eu tenho alguns projetos pessoais alguns dias da 

semana que eu preciso sair um pouco antes, mas tem sido mais raro. 

Esses últimos tempos, quando tem mais concorrência, ou chega algum 
job muito importante é que precisa ficar uma horinha, duas a mais, mas 

ultimamente tem sido raro (Marcos). 

 

Seus colegas de trabalho o veem como um comunicador e não como um jornalista 

ou um publicitário, principalmente devido à flexibilidade. Ele menciona que dentro da 

agência em que trabalha há muitos funcionários que não são publicitários de formação. 

Para Lila, diretora de operações em uma agência publicitária digital, a tecnologia 

facilitou muito sua rotina de trabalho, mas acaba fazendo com que acumule muitas tarefas, 

extrapolando seu horário de trabalho: “O cliente acumula muito mais coisas, você não 

tem aquele momento de parar” (Lila). Segundo ela, a sua relação com as outras pessoas 

dentro da agência é muito boa: 

 

Parece propaganda, mas é uma equipe muito bacana, não sei se é o 

fato de ser uma equipe pequena ajudou. A empresa tem uma filosofia 
de reter as pessoas por muito tempo, então, as pessoas ficam aqui por 

muito tempo, eu tenho umas três estagiárias efetivas que estão aqui há 

sete, oito anos. Então, é um clima muito de família. Então, aqui a gente 
vive coisas, quando tem que virar a noite para entregar projeto que é 

supercomum em agência de ter gente que lida na madrugada: “oh, vou 

chegar mais cedo vou levar café da manhã para vocês”. E a sinergia 

entre as áreas é bacana. Hoje, eu comando uma área que durante muito 

tempo... eu fui do Estrelando, que eu só comandava jornalismo era a 
minha zona de conforto e hoje eu estou numa área que tem 14 pessoas 

e só uma é jornalista, que é onde eu lido com publicitários, onde eu lido 
com muitos desenvolvedores de aplicativo e web e diretores de arte e 

tem muito uma paciência, mas de troca entre todos, tanto de tipo 

escrever melhor, como me ajuda a entender como que funciona essa 
porcaria dessa linguagem (Lila). 

 

A partir de seu discurso, observa-se como são as relações de trabalho em uma 

equipe multidisciplinar, que não é sua “zona de conforto”, mas se coloca como uma área 

de aprendizagem, com uma “sinergia entre as áreas”. Para ela, em meio a tanta 

flexibilidade, conviver com as mesmas pessoas há bastante tempo faz uma diferença 

(“filosofia de reter as pessoas por muito tempo”), o que ajuda a solidificar as relações 

entre as pessoas. Esse estreitamento de laços entre os trabalhadores auxilia a superar os 

momentos de trabalho extra. 
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Clara, assessora de comunicação de uma grande agência de São Paulo, entra para 

trabalhar às dez da manhã e sai às 18h10. Sua rotina de trabalho começa com análise e 

busca de posts em redes sociais dos clientes da agência e de funcionários para 

desenvolvimento de releases. Cita que seu relacionamento com funcionários de outras 

áreas da agência é bom e que está perfeitamente “encaixada” dentro do contexto da 

agência. Ela coloca, discursivamente, uma fronteira muito clara entre os profissionais: 

“Eu comecei em propaganda. Eu não imagino voltar para a caixa, já comecei fora da 

caixa” (Clara). A “caixa”, segundo ela, é a própria formação original. Contudo, em um 

mundo marcado pela flexibilidade da “cidade por projetos” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009), estar em uma função diferente daquela de sua formação original 

pode não ser tão “fora da caixa” assim. Ela ainda completa que gosta muito da rotina de 

trabalho de agência e não se importa de ter de ficar um pouco mais no seu trabalho às 

vezes: 

 

Geralmente, por eu ter uma rotina corrida, reservo o tempo do 

trabalho, foco no trabalho, mas, às vezes, nós temos uma ação de 
cliente, um evento, e daí, acaba passando, ah, tem que subir um post 

tal hora, tem que ir em tal evento. Mas, para mim, é tranquilo isso, eu 
não vejo como um problema (Clara). 

 

Sendo assim, ela compreende que, na área de comunicação, não há fronteiras 

rígidas de tempo de trabalho. O não cumprimento de um horário fixo é regra nos discursos 

de todos os entrevistados 

Charles, redator publicitário em uma pequena agência em São Paulo, começa sua 

rotina de trabalho às nove horas da manhã e termina as 18h30min. Ele comenta que 

algumas vezes fica depois do horário de trabalho fazendo tarefas que não conseguiu 

finalizar durante o expediente. Mais uma vez, percebe-se que ficar no local de trabalho 

após o término do expediente é algo recorrente entre os entrevistados. Charles também 

diz que, no seu emprego anterior, teve problemas de adaptação com os seus colegas de 

trabalho, mas no atual emprego se diz feliz. Ele diz que os publicitários têm um “lado 

egoísta” e que não gostam de transmitir conhecimentos: “É um pensamento bem 

individualista, do tipo, eu sei fazer isso, se você não sabe fazer, problema teu” (Charles). 

Seu discurso, por um lado, se choca com os dos outros entrevistados, que disseram ter 

boas relações de comunicação no ambiente de trabalho, mas, por outro, revela como se 

dão algumas relações em um contexto marcado pela individualização das situações de 

trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 
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Perguntou-se aos entrevistados se exercem alguma atividade fora o seu trabalho 

principal. Maria tem um blog de carros, que, segundo ela, gera alguma receita às vezes e 

também é pet sitter. Joana não tem nenhuma atividade fora do trabalho, pois alega que 

não tem tempo para isso. Marcos tem um canal no YouTube, onde faz transmissões ao 

vivo sobre o seu time de coração, o São Paulo Futebol Clube, além de fazer trabalhos 

freelancer de vez em quando. Lila não tem atividade fora do seu trabalho, mas diz que já 

tentou ter vários blogs que não foram adiante por falta de tempo. Clara não tem nenhuma 

atividade fora do serviço e não tem interesse nisso até o momento. Charles está tentando 

lançar o seu primeiro livro-reportagem e está procurando algum frila para complementar 

sua renda. Assim, percebe-se que os entrevistados se dividem entre ter outras tarefas para 

complementar a renda – entre frilas e atividades em outras áreas – e não exercer nenhuma 

atividade de trabalho além do emprego atual. Não foi possível verificar se esses casos se 

devem mais a uma satisfação salarial e profissional com o atual emprego, a um excesso 

de trabalho que não os deixa pensar em outras possibilidades, ou outras alternativas. 

A partir das entrevistas, é possível concluir que a flexibilidade do trabalho e as 

reestruturações produtivas afetam a rotina de trabalho dos entrevistados, desde a relação 

com outras atividades até as relações de comunicação no ambiente de trabalho. 
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Considerações Finais 

 

 Atualmente, transformações no trabalho afetam indivíduos, tanto no campo das 

relações com seus empregadores quanto na forma de exercer suas funções dentro da 

profissão escolhida. A tecnologia é um importante fator nessa reestruturação produtiva, 

fazendo com que muitos postos de trabalho sejam enxugados ou absorvidos por outros 

profissionais. Essas incorporações de funções fazem com que muitos trabalhadores 

sofram com o acúmulo de tarefas, sem que haja um acúmulo salarial correspondente ao 

aumento de atividades. Acontece, então, a valorização do profissional flexível, 

polivalente e multitarefas em contexto de precarização do trabalho. Os profissionais, 

portanto, são impelidos e obrigados pelo mercado de trabalho a flexibilizarem suas 

relações e seus contratos de trabalho, às vezes migrando para outras áreas, como 

reinvenções ou adaptações das próprias carreiras, agora guiadas por projetos. 

 Essas transformações no mundo do trabalho também afetaram os profissionais da 

comunicação. Neste estudo, focado em jornalistas que trabalham em agências de 

publicidade, percebeu-se que a mudança de “área” não estava nos planos dos 

profissionais, tratando-se de uma adaptação por imposição, não por opção dos sujeitos. O 

mercado de trabalho em agências de publicidade é um dos setores em que o jornalista 

acaba encontrando uma oportunidade de emprego.  

O foco desta pesquisa foi analisar profissionais formados em jornalismo que 

trabalham em agências de publicidade na cidade de São Paulo. A escolha pela cidade foi 

feita porque é onde se concentra o maior número de agências de publicidade do Brasil. A 

amostra para a pesquisa qualitativa foi de seis entrevistados – número considerado 

satisfatório, pois as falas nos mostraram alguma coerência e nos propiciaram traçar 

correlações. Todos os respondentes são formados em jornalismo e trabalham em agências 

de publicidade. Dos seis entrevistados, três são redatores publicitários e os outros três 

trabalham em departamentos de planejamento, operações e em assessoria de 

comunicação.  

Descobriu-se, não só uma variedade de funções e regimes de trabalho, mas 

também como as transformações do mundo do trabalho em geral – reestruturação 

produtiva e flexibilização do trabalho – afetam as rotinas, mostrando cenários 

semelhantes aos demonstrados por Fígaro, Nonato e Grohmann (2013). 
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As identidades profissionais construídas e reproduzidas social e discursivamente 

são um tema de tensão entre os entrevistados: alguns se consideram jornalistas, outros se 

aproximam da publicidade e outros ainda se consideram comunicadores. No entanto, 

pôde-se notar como eles acabam por reproduzir certos traços identificados com cada 

profissão, como a questão da escrita para o jornalista e a criatividade para o publicitário. 

Percebeu-se também que, independentemente da função que esse profissional de 

formação jornalística exerça, sua identidade profissional será construída com base em 

seus discursos e suas vivências e não direta e exatamente a partir de sua formação 

profissional. 

Dos seis entrevistados, três se denominam jornalistas, mesmo atuando no mercado 

publicitário. O interessante é que, desses três entrevistados, nenhum trabalha como 

redator publicitário. O redator publicitário está ligado diretamente com a elaboração de 

campanhas publicitárias, pois faz dupla de criação com diretores de arte no departamento 

de criação das agências. Essa é uma possível pista para futuras pesquisas, pois o redator 

publicitário, mesmo tendo outra formação, pela sua vivência, acaba se identificando mais 

como um profissional da publicidade. 

Percebeu-se, principalmente entre os profissionais que não se classificam nem 

como jornalistas nem como publicitários, a valorização de características híbridas e 

polivalentes como parte da profissão e também como parte de estratégias de 

sobrevivência no mercado de trabalho. Ressaltam, em geral, que o trabalho atual “é o que 

paga as contas”, não necessariamente sentindo-se plenamente realizados em suas 

situações de trabalho atuais. 

Todos os entrevistados relataram que o mercado de trabalho está passando por 

transformações e apontam a falta de vagas de trabalho no mercado jornalístico como uma 

das razões para não estarem atuando “nessa área”. Percebeu-se como ainda persiste um 

imaginário de que a “área do jornalismo” é predominantemente formada pela redação 

jornalística, como mostram Deuze e Witschge (2015). 

Outro ponto levantado por todos os entrevistados foi a precarização de suas 

condições de trabalho. Todos relatam acúmulo de funções, excesso de carga horária de 

trabalho sem a devida remuneração, trabalhos aos fins de semana, que se refletem na sua 

qualidade de vida. Segundo os entrevistados, a utilização cada vez maior de tecnologias 

tem transformado a sua rotina de trabalho. 

Com a presente pesquisa, acredita-se ter contribuído, em alguma medida, para o 

andamento dos estudos na linha de pesquisa Jornalismo e Mercado de Trabalho, 
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auxiliando a mapear um contexto marcado por convergências não somente digitais, mas 

também profissionais, com um borrar de fronteiras entre as profissões. Dessa forma, por 

mais que haja, historicamente, especificidades para o trabalho jornalístico e para o 

trabalho publicitário, a lógica do mercado de trabalho atualmente contribui para que essas 

especificidades sejam apagadas.  

Por mais que o presente trabalho não tenha se dedicado a pesquisar a formação de 

jornalistas e publicitários, como, por exemplo, Roxo (2011) e Pompeu (2013), acredita-

se que as reflexões aqui apresentadas podem ajudar na elaboração de projetos 

educacionais – curriculares ou não – pensados a partir da ideia de convergência 

profissional, em que jornalistas e publicitários possam transitar entre as duas áreas – e 

outras áreas da comunicação e do saber – em sua própria formação. Embora não haja, 

aqui, uma proposição mais clara de intervenção profissional, a presente pesquisa pode 

apresentar algumas “pistas” para impactos profissionais e educacionais na área. Pistas de 

um profissional da comunicação – além das fronteiras definidas entre jornalistas e 

publicitários – em um contexto de convergências profissionais. 
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ANEXO – Transcrições das entrevistas 
 

 

Gravação: entrevista 1 

 

Orador A: Nome? 

Orador B: Maria 

Orador A: Idade? 

Orador B: 32. 

Orador A: Formação? 

Orador B: Jornalista. 

Orador A: E qual a sua função na agência? 

Orador B: Sou coordenadora de planejamento. 

Orador A: vinculo que que você tem com a agência qual que é? Empregatício, é 

CLT? 

Orador B: P.J. 

Orador A: Qual é a sua trajetória, faculdade, estágio, trabalho, experiência 

profissional? Conta um pouquinho. 

Orador B: Eu fiz faculdade de jornalismo... 

Orador A: Aonde? 

Orador B: Na UNISANTANA. 

Orador A: UNISANTANA aqui em São Paulo. 

Orador B: Me formei em 2005, faz tempo. 

Orador A: Você fez mais alguma coisa depois da faculdade? 

Orador B: Só curso assim, porque até depois quando eu fui mudando de área eu 

já cai em mídias sociais e não tinha nada de formação, nenhum um curso, nem nada então, 

por isso eu não fiz nada. 

Orador A: E você fez algum estágio antes de entrar na agência? 

Orador B: Fiz estágio numa empresa de marketing chamada Ricardo Botelho, que 

era relacionamento com arquitetos e designers então era focado nesse mercado. 

Orador A: E você chegou a trabalhar como jornalista? 

Orador B: Fazia redação para os boletins, cobria eventos, fazia foto, tudo que 

precisava assim nesse sentido. 

Orador A: Mas relacionado com jornalismo do que com publicidade. 

Orador B: É, exatamente. 

Orador A: Aqui tem uma outra pergunta, que é, houve ou como são as mudanças 

ao longo do tempo no modo de trabalhar com comunicação, publicidade, jornalismo, você 

sente alguma mudança nesse período todo de trabalho? Você está há quanto tempo no 

mercado de trabalho? 

Orador B: Há 13 anos. 

Orador A: Nesses 13 anos você percebe alguma mudança na comunicação? 

Orador B: Eu acho que as áreas estão se integrando cada vez mais e principalmente 

por causa do digital. Então, hoje na agência de publicidade você já muitas pessoas que 

são jornalistas para fazer a parte de redação, para fazer um conteúdo mais apurado e vice-

versa também, porque atualmente tipo os veículos eles têm essa questão de não vender 

mais tanto como era antes e acho que eles precisam um pouco também dos publicitários 

para conseguirem suprir essa outra demanda também. 

Orador A: Então você percebe que tem uma integração entre o jornalismo e a 

publicidade no campo da comunicação. 

Orador B: Sim. 
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Orador A: Você percebe que esse profissional ele tem um perfil mais flexível, é 

um cara proativo, não proativo, mas como é que posso dizer... as pessoas elas têm que 

saber lidar com diversas áreas dentro da comunicação, a gente chama isso de flexibilidade 

de ter essa...Você percebe isso hoje no profissional de comunicação? 

Orador B: Eu acho que sim, porque dentro, por exemplo, no meu caso que eu 

comecei no jornalismo, cai na publicidade não fiz faculdade de publicidade, mas hoje em 

dia eu sei quase todo o processo e eu fui aprendendo de conviver, de observar, de passar 

por diversas áreas dentro de uma agência, porque eu comecei como... eu fazia parte de 

redes sociais, mas depois eu fui atendimento também e agora eu fui para o planejamento. 

Então acho que você passa por tudo e aprende cada área. 

Orador A: Então hoje na agência você é planejamento? 

Orador B: Isso. 

Orador A: E qual é a agência que você trabalha? 

Orador B: Ifruit. 

Orador A: E você está lá há quanto tempo? 

Orador B: Vou fazer um ano agora. 

Orador A: então você percebe que a comunicação está caminhando não par ao 

lado do jornalismo, nem da publicidade, mas para o lado do comunicólogo de uma pessoa 

única que entenda de tudo da comunicação, é isso? 

Orador B: Sim, principalmente também por causa da crise do jornalismo. Então 

também, o digital foi muito bom, a internet eu adoro tecnologia e tudo, mas acabou 

matando um pouco o jornalismo e eu vejo que a única escapatória era ir para assessoria 

de imprensa, que foi uma cosia que eu já fiz também eu não gostava então eu consegui 

encontrar ali um vãozinho que era justamente internet consegui me encaixar. Então, isso 

também fez muita gente migrar para agência também, sair do campo mesmo do 

jornalismo, porque as alternativas foram ficando mais restritas, acho que as pessoas foram 

se obrigando a se profissionalizar. 

Oradora: Eu vou me meter, porque ela tem um blog há mais de 10 anos e ela 

produz conteúdo para esse blog de nicho aí. 

Orador A: Você pode falar um pouco do blog? 

Orador B: é, eu tenho um blog de automobilismo, que chama “velocidade” e eu 

criei porque eu queria continuar exercendo esse lado jornalismo sem compromisso então, 

lá eu falo das corridas, falo das notícias, dou minha opinião, tenho programa em áudio, 

ás vezes em vídeo então, é uma maneira de continuar tendo algo nesse campo de um 

assunto que eu gosto. 

Orador A: De jornalismo. 

Orador B: Isso. 

Orador A: Como você se define, você se acha uma jornalista, uma publicitaria, 

outra coisa, o que você acha? 

Orador B: Eu sou uma jornalista que trabalha com publicidade. 

Orador A: Você se sente como jornalista? 

Orador B:  Então eu sempre falo, formação jornalista, eu bato assim e falo, sou 

jornalista. 

Orador A: então você tem etos da sua profissão de jornalista, você se sente 

realmente uma jornalista e não uma publicitaria, mesmo trabalhando... 

Orador B: Não, nenhum um pouco, até porque eu tenho um lado mais assim de 

gostar de ler, de revisar, de pegar no texto mesmo, sou bem chata com isso. 

Orador A: E você percebe eu o publicitário já não tem muito esse lado. 

Orador B: Não. Tem um pouco menos assim, não, tem pessoas que escrevem até 

melhor que se especializaram mesmo em redação, criação publicitaria. 
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Orador A: Mas eu acho que não é o perfil do publicitário propriamente dito. 

Orador B: Não, eu acho que eles têm mais a parte de criar, de inovar, de dar uma 

viajada assim, essas cosias. 

Orador A: É diferente, né. 

Orador B: É. 

Orador A: Também percebo isso. Quais foram as suas primeiras impressões ao 

entrar pela primeira vez numa agência de publicidade? 

Orador B: Eu achei bem diferente, porque quando eu trabalhei foi na “Espalhe”, 

que tinha assessoria e tinha a parte de marketing de guerrilha, foi ai que eu comecei a 

lidar com publicidade e eu notava que o nosso canto era muito sério, muito corporativo e 

o canto deles era mais descontraído, mais animado. 

Orador A: Deles, você define os publicitários? 

Orador B: É, enquanto ainda eu não estava lá. Era mais descontraído, mais 

animado, tinha mais a parte da criação com seus branstorms, ai de repente o pessoal sai, 

ia tomar uma cerveja para ter alguma ideia ia no bar e a gente era ali super coxinha, sabe, 

então, tipo reveza o horário de almoço, porque se o jornalista ligar você tem que estar na 

mesa, ah, tem o horário certo você tem que cumprir, ah, deu 5 da tarde caiu a caneta, 

acabou. 

Orador A: E como você foi parar lá, por causa da crise do mercado de trabalho do 

jornalismo ou você caiu de alegre, o que aconteceu? 

Orador B: Então, eu fiz estágio dois anos ai eu me formei, ai quando eu me formei 

eu dei uma pirada assim, porque o meu chefe era bem louco, eu falei, ah, não, eu vou sair 

que eu estou com outros projetos e tal, dei uma enrolada, ai eu comecei a procurar e eu já 

tinha feito entrevista nesse lugar uma vez na “Espalhe” e ai depois me chamaram de novo 

ai eu falei ah, eu vou, só que assim, assessoria de imprensa nunca mais foi uma 

experiência única assim. Ai eu fiquei dois anos lá também, mas meio a meio então um 

pouco na assessoria e depois eu migrei para a área que eles falavam que era rede sociais, 

que estava começando na época. Então, tipo, eu entrava em comunidade do Orkut, fazia 

post, achava perfis interessantes online para fazer ações com os clientes, comecei a ir 

nesses eventos. Então, a primeira [Campus Party] eu fui cobrir, ai eu fiz matéria para um 

jornal que a agência fez no evento e também o que se integrou assim, mas ali eu mudei e 

eu continuei na publicidade até hoje. 

Orador A: E você sentiu alguma dificuldade na adaptação entre essa mudança de 

jornalista para atuar no mercado de trabalho de publicidade, você sentiu alguma 

dificuldade? 

Orador B: Ah, para entender mais os termos, sabe [briefing], [Asap], esses termos 

mais publicitário, tipo, tudo é para ontem tem q1ue correr, é isso é aquilo, criação, mas 

essa redes sociais ainda estava nascendo então eu fui acabando desde que meio do início 

então foi mais tranquilo.  

Orador A: Anteriormente você falou que uma das causas de você ter ido procurar 

o mercado de trabalho de ter ido trabalhar com publicidade, foi a crise no jornalismo. 

Orador B: Uhum. 

Orador A: O que você define como crise no jornalismo? 

Orador B: Muito veículo fechando, eu vejo assim. que a maioria das minhas 

amigas que atuam na área continuam na assessoria de imprensa e se sentem super 

frustradas assim, ‘nossa’ estou aqui há 10 anos já queria ter mudado de ramo ou você que 

foi certa você já percebeu lá atrás que você tinha que ter mudado ou se eu tivesse feito 

isso. Tem pessoa que tem o talento mesmo que querem continuar, mas hoje em dia eu 

vejo que é muito difícil você conseguir vaga num jornal, as redações estão cada vez mais 

vazias, revistas fechando. O que eu amentou mesmo foi internet, então, site, agora tem 
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por exemplo, Catraca Livre, Bosfield, que deram espaço para algumas pessoas que não 

tinham mais par aonde correr no mercado, mas eu acompanhei o processo assim. de está 

fechando, está fechando, está fechando, tem muita assessoria, muita marca querendo fazer 

coisa e uma pressão absurda. É mais ou menos assim que eu vejo. 

Orador A: E você falou de tecnologia é a próxima pergunta. Para você qual o papel 

da tecnologia no seu trabalho hoje? 

Orador B: ‘Nossa’ cem por cento, sem tecnologia eu não trabalho. 

Orador A: Que facilidade ou o que dificulta, multifunção, multitarefas? 

Orador B: Então, isso atrapalha, que tem a questão de eu estar sempre disponível, 

estar ali online, pode responder alguma coisa e tal, isso eu acho que tira o foco e acaba 

atrapalhando o serviço. 

Orador A: Isso interfere na sua vida pessoal? 

Orador B: Ah, sim, meu chefe manda um whatsapp eu tenho que olhar 

Orador A:Tem que olhar. 

Orador B: Tem que olhar, né, senão...  

Orador A: E tem que dar satisfação. 

Orador B: Sim. 

Orador A: Então, a tecnologia dificulta, você não tem hora livre digamos assim... 

Orador B: É, eu barro então assim., estou a sua disposição de tal hora a tal hora, 

depois você pode falar de qualquer coisa, mas de trabalho eu posso responder, mas eu 

vou dar respostas assim tipo rápidas para a pessoa entender que acabou. 

Orador A: Então a tecnologia facilitou muito a sua vida profissional na 

publicidade, mas ao mesmo tempo acaba atrapalhando... 

Orador B: Tem essa questão. 

Orador A: Dessa questão de multitarefa, de estar te atrapalhando. Legal. Como é 

o seu trabalho hoje, atribuição, papel, rotina? 

Orador B: É um pouco difícil de explicar. 

Orador A: Você trabalha em casa, você trabalha só... 

Orador B: Não, a gente trabalho no escritório na Vila Olímpia e a gente faz 

planejamento para campanhas com influenciadores de celebridades digitais então, todo 

mundo que se destaca nas redes sociais então por isso que é importante a gente ter 

tecnologia, internet, senão o nosso trabalho nem existiria. Então, a gente tem demandas 

de agências e clientes e ai eu coordeno essa parte de planejar as campanhas. Então, eu 

tenho um estagiário, um assistente e a gente enfim, eu encaminho os trabalhos para eles, 

coloco assim mais ou menos um direcionamento, se  é uma campanha mais complexa eu 

preciso de um conceito criativo ou se é uma campanha que já veio formatada pela agência 

e a gente precisa só correr atrás de informações, de custos ou se é uma campanha 

tranquila, mas que a gente têm que sugerir os nomes então, eu dou o direcionamento e 

acompanho ao longo do processo para saber se precisa de alguma ajuda, se tem 

dificuldade, ai eu faço também reviso dos documentos, interface com os comerciais da 

agência, quando fecha proposta também a gente negocia a questão... 

Orador A: Isso na área do planejamento que você atua hoje? 

Orador B: É, tudo isso. Então, negociação... 

Orador A: E o seu horário de trabalho? 

Orador B: Ah, é das 10 às 19 horas, é nada mais. 

Orador A: E sábado e domingo não? 

Orador B: Só em casos especiais. 

Orador A: Muito especial. 

Orador B: Sim. Ainda bem, pode falar, que a agência ainda bem é diferente das 

outras, eles deixam a gente ter vida. 
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Orador A: Ah, que bom, que bom, isso é... a grande de maioria não tem isso. 

Orador B: Não. 

Orador A: Como é a sua relação, colaboração com profissionais de outras funções, 

de outras áreas lá dentro da agência? Vamos supor, você falou que você tem estagiário, 

que tem também um auxiliar, né, qual é a formação dessas pessoas, são publicitarias? 

Orador B:  A maioria é publicitário. 

Orador A:E ali dentro a colaboração desses outros profissionais, numa boa, você 

se dá bem, se relacionam? 

Orador B: Sim, é bem tranquilo assim., tem pessoas que não tem formação, mas 

que não trabalham diretamente comigo, infelizmente é acima. Então, é um pouco 

complicado de lidar, eu sinto que falta essa parte de mais embasamento, sabe, então às 

vezes a pessoa pode pensar, ah, eu tenho vivencia de mercado, mas não tive uma 

formação, tudo bem, mas às vezes eu sinto que faz falta. Então, é bem tranquilo assim, 

tem pessoas do comercial que são mais experientes em mídia por exemplo, então ajudam 

a gente nas planilhas, nos cálculos, nas somas, mas essa questão assim de, ah, não fiz 

publicidade, tenho problema, não, eu vejo que o que eu aprendi hoje eu já consigo às 

vezes até auxiliar eles que estão na faculdade então, isso é bem legal. 

Orador A: Vamos lá para uma próxima aqui. Relação, as pessoas dentro dessa 

relação, como elas te veem e como é que você vê os outros ali dentro? 

Orador B: ‘Nossa’, pergunta difícil essa. 

Orador A: como uma jornalista, eles te enxergam como uma jornalista ou eles te 

enxergam como uma publicitaria? 

Orador B: Não, como publicitaria, ai às vezes quando eles precisam assim, ai, me 

ajuda com o texto aqui, ai é o lado jornalista. 

Orador A: É o lado jornalista que atua. 

Orador B: É, de revisar, de ajudar. Por exemplo, no site da empresa eu revisei 

todos os textos, eu que escrevi várias coisas então, nessa hora tipo, ah, vem aqui jornalista, 

ajuda a gente. 

Orador A: É, a colaboração aqui que você já falou em relação as outras áreas que 

a pessoa está te ajudando, já respondeu 

Orador B: Sim. 

Orador A: Como é a relação entre tempo de trabalho, tempo de vida, o trabalho e 

lazer, como é essa divisão, como você percebe? Você comentou um pouco que a sua 

agência onde você trabalha tem esse horário fixo das 10 às 19 horas e que as pessoas só 

em casos extremos ai que você pode abrir uma certa exceção e você não deixa atrapalhar 

muito, é isso mesmo? 

Orador B: Sim. Não, eu tenho uma disciplina que eu aprendi assim em alguns, 

logo no começo d aminha vida profissional, que é saiu do trabalho esquece o que estava 

fazendo, porque senão a cabeça dá uma pirada e você não desliga. Então, é assim, é 

impressionante, chega sexta-feira eu falei, beleza acabou, chega segunda por maior que é 

o pepino que ficou eu falou, cara, tipo, é verdade tem isso para resolver então eu desligo 

mesmo. 

Orador A: Você desliga durante o final de semana. 

Orador B: consigo, só quando é alguma coisa que eu fico, como é que eu vou 

resolver isso? Ai eu fico pensando um pouco, por exemplo, uma pessoa vai embora, ai 

você, ai, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Coisas mais sérias assim., 

ai eu passo um tempinho pensando no assunto, mas quando é só, ah, acabou a semana vai 

ser cheia a próxima, deixa para próxima e ai eu tento realmente aproveitar os momentos 

que eu tenho pra lazer enfim, para as coisas que eu gosto. 
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Orador A: Aqui tem uma pergunta que é, você exerce outra atividade de trabalha? 

Qual e como? Você falou que tem o blog... 

Orador B: Também. 

Orador A: E o que mais? 

Orador B: Eu sou às vezes pet sitter então, foi um trabalho que surgiu assim meio 

sem querer, porque eu gosto muito de bicho então, geralmente feriado, fim de ano, 

carnaval, essas datas mais assim diferentes eu ou vou na casa da pessoa cuidar do bichinho 

dela ou fica na minha casa então, eu tenho essa renda extra também.  

Orador A: E o seu blog você ganha alguma coisa com ele? 

Orador B: Ganho com publicidade também, mas é bem esporádico assim, é menos 

do que eu gostaria. 

Orador A: Bem menos do que você gostaria. 

Orador B: É, mas eu faço também. 

Orador A: Mas talvez isso seja reflexo de você não ter tempo para se dedicar tanto 

a ele. 

Orador B: Ahãm, sim. 

Orador A: Como você se imagina daqui 5 anos, sua função, você 

profissionalmente? 

Orador B: Eu me imagino, é difícil a pergunta por causa da idade, já penso ‘nossa’, 

vou estar perto dos 40 assim. 

Orador A: Eu já tenho 40, é triste. 

Orador B: Eu daqui 10 anos também. Eu não tenho assim, sabe, um planejamento, 

ah, eu o que eu vou fazer daqui 5 anos? Eu não tenho já desenhado, detalhado assim, mas 

eu também eu não sei se eu vou continuar trabalhando nessa área de publicidade. Eu acho 

que quando a gente passa um pouco assim dos 30 anos eu acho que a gente começa a se 

questionar muitas coisas, eu acho que a publicidade é um ramo difícil, que te suga bastante 

e chega uma hora que você começa a repensar, mas eu não sei ainda o que eu faria da 

minha vida então por isso que eu continuo nessa área e porquê querendo ou não eu gosto 

do que eu trabalho, que é essa questão de influenciadores, eu sempre gostei desse assunto. 

Então, por enquanto eu pretendo continuar nesse segmento, mas num lugar estável, com 

uma condição bacana, mais ou menos como eu estou hoje, mas se você pergunta, você 

tem vontade de mudar? Tenho, mas eu ainda não sei o que, ainda não descobri esse o que. 

Orador A: Para a gente já ir finalizando aqui. Atributos e característica de um bom, 

primeiro, jornalista e depois de um bom publicitário? 

Orador B: Eu acho que é texto para o jornalista, criação para o publicitário. 

Orador A: Você acha que isso é fundamental. 

Orador B: Eu acho que para mim é um pouco o que difere, porque eu falo, eu não 

me considero uma pessoa criativa, às vezes vem algumas ideias a gente acaba exercitando 

ao longo do anos, mas é o que eu falo, até quando eu entrei na DM9 foi engraçado, porque 

o presidente ficava lá na primeira reunião, que a gente tem que ganhar canne, que não sei 

o que, ‘nossa’, teve dois esse ano é um absurdo, eu pensando, meu, ‘nossa’, vou ser 

demitida, tudo bem que eu fui, né, mas não foi por causa disso, eu ficava pensando, eu 

vou ser demitida, porque eu não sou criativa, tipo, eu vim aqui para trabalhar com 

influenciadores, que tem uma área lá dentro. 

Orador A: Você acha que o jornalista não é criativo, criativo que eu digo na área 

da publicidade como publicitário, você acha que o jornalista ele não tem esse feeling de 

criatividade pela sua formação mesmo que ele tem? 

Orador B: Alguns têm, mas eu acho que para mim é mais a questão de desenrolar 

o texto, de contar uma boa história, é uma criatividade diferente. 
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Orador A: Sim, eu acho, eu sou da área de criação e eu acho que sem redação 

publicitaria muitas peças não é nada, não existe então, acho que é fundamental uma boa 

redação publicitaria. Na grande maioria das vezes, posso até estar errado no que estou 

falando, mas eu acho que existem pouco publicitários que são redatores ou não sei, lá na 

sua agência tem algum publicitário que é redator? 

Orador B: Não. 

Orador A: Só jornalista mesmo? 

Orador B: é, eu acho que eu sou única jornalista de lá e publicitaria, só. 

Orador A: Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você 

importante em relação ao trabalho lá dentro, que falta falar? 

Orador B:Não sei, falta alguma coisa assistente? 

Orador A: Então, tá bom, eu agradeço a entrevista. Basicamente era isso, só para 

entender um pouco esse universo da vida do jornalista dentro do mercado publicitário de 

agência propriamente dito. 

Orador B: É meio doido assim, eu trabalhei sete anos da Hitachi, infelizmente está 

na beira da falência, e lá eu tive os contatos mais próximos então eu ia muito em reunião 

de branstorm, ai até eu entender o processo levou um tempo, hoje em dia já é mais natural 

assim, mas falar para um grupo de jornalistas, ah, a gente vai sentar ali para pensar um 

pouco numas ideias malucas, bora, o pessoal não vai entender muito bem, né. 

Orador A: Não vai aceitar isso numa boa. E a agência que você trabalha hoje ela 

é considerado de médio, grande porte? 

Orador B: Pequeno. 

Orador A: Pequeno porte. Quantos funcionários têm? 

Orador B: 12. 

Oradora: 15, 15 funcionários. 

Orador A: 15 funcionários.  

Oradora: Porem atende clientes de grande porte. 

Orador A: E vocês prestam serviços para outras agências? 

Orador B: Para outras agências, agências pequenas, médias, grandes, gigantes. 

Orador A: É tipo uma terceirização. 

Orador B: Exatamente. A gente é a última ponta, a gente é o fornecedor e ai as 

vezes a gente dá sorte de parar no cliente direto, que no caso a gente tem as vezes Daimler 

que é uma marca de jeans de roupas do Sul então eles fazem assim. já há um bom tempo 

campanhas diretas com a gente, Quantum, mas são bem casos específicos, a maioria é via 

agência mesmo. 

Orador A: E você acha que é uma tendência do mercado publicitário essa 

terceirização de trabalho? 

Orador B: No mercado de influenciadores, com certeza, porque eu entrei na DM9 

para trabalhar nessa área de influenciadores deles e eles não entendem, eles entendem por 

exemplo, rede social então, a gente têm que ter um community manager, a gente têm que 

ter uma pessoa para fazer as artes para os canais sociais, mas eles não entendem como 

conectar essas pessoas digitais com a marca então, eles falam, ah, quem faz isso dentro 

da agência? Joga para a mídia, é uma compra, é um veículo, e aí a mídia fala, não sei 

fazer isso, como é que eu vou fazer? Ah, fala com as agências de influenciadores. 

Orador A: Então é uma terceirização importante dentro disso ai. 

Orador B: Sim, geralmente, e o que mata o processo é, tudo bem então vou falar 

com a minha agência terceirizada, duas horas quero a minha proposta pronta aqui na 

mesa.  

Orador A: Complicado. 
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Orador B: Sim, é bem difícil lidar com isso. E eu tenho uma política lá que eu 

falo, tudo bem, duas horas, vai ser de qualquer jeito, eu quero trabalhar bem para você, 

mas você não me dá um prazo então vou te atender do mesmo jeito que você me deu o 

seu briefing, que as vezes não existe, mas a gente trabalha... 

Orador A: Bom, quero agradecer você então pela entrevista. 

Orador B: Imagina. 

Orador A: Dentro dessa entrevista que você deu o seu nome a gente vai trocar no 

trabalho, eu conversei com o meu orientador e a gente entrou num acordo de que todos 

os nomes serão trocados, os nomes das agências a gente deixa, mas o anonimato da pessoa 

a gente vai ter. tudo bem? 

Orador B: Tranquilo, sem problema nenhum. 

Orador A: Então, tá bom, obrigado viu. 

Orador B: Imagina, foi um prazer. 

Fim da transcrição.  

 

Gravação: entrevista 2  

 

Orador A: Nome? 

Orador B: Joana. 

Orador A: Idade? 

Orador B: 23 anos, quase 24 depois de amanhã. 

Orador A: É, é sério? Depois de amanhã? 

Orador B: Depois de amanhã sexta-feira. 

Orador A: Ariana também? 

Orador B: Não, aquariana. 

Orador A: Ah, é. 

Orador B: Não me xinga, não me xinga  

Orador A: É verdade, é verdade, a minha mulher também é, ela é no dia 27. 

Orador B: Quase, quase peixes. 

Orador A: qual a sua formação? 

Orador B: Jornalismo. 

Orador A: Você se formou aonde? 

Orador B: Na UNINOVE. 

Orador A: Que ano? 

Orador B: Esse, 2016. 

Orador A: Função na agência? 

Orador B: Eu sou redatora. 

Orador A: E qual vínculo empregatício que você tem lá? É CLT? 

Orador B: CLT, não é P.J. 

Orador A: Não é P.J. 

Orador B: Não, é CLT. 

Orador A: Sua trajetória? Faculdade você já falou que fez UNINOVE, e os 

estágios você fez algum? 

Orador B: Eu fiz o estágio numa empresa de luva de segurança IPI, e eu fazia 

endomarketing, e-mail marketing, fazia o ‘tudão’ da comunicação da empresa, mas mais 

focado para endomarketing, que eu não sabia que fazia parte do jornalismo, ai eu vi que 

eles pegavam jornalistas para fazer endomarketing, esse foi meu primeiro contato com 

jornalismo. Ai eu fiquei lá dois anos, que foi o tempo de estágio e ai eu fui para agência, 

eu também não sabia que contratavam jornalistas em agência, mas foi caindo assim as 

coisas pra mim. 
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Orador A: O que você faz na agência? 

Orador B: Eu faço tudo que é texto então assim, texto de e-mail marketing, mídia 

social que agora é o que está mais pegando, o endomarketing da própria agência. 

Orador A: E qual o nome da agência? 

Orador B: Communica, com dois ‘M’m’. 

Orador A: Ela é considerada uma agência grande, pequena? 

Orador B: Não, ela é média. 

Orador A: E ela presta serviço para grande? 

Orador B: Sim, ela presta para grande. 

Orador A: Eu estou percebendo isso na entrevistas que as agências pequenas 

prestam muitos serviços para as grandes. 

Orador B: Sim, sim. 

Orador A: E dentro disso tudo, trabalho seu só de jornalismo você não exerceu? 

Orador B: Não. 

Orador A: Não, tá. Com as mudanças ao longo do tempo no modo de trabalho, 

com a comunicação, publicidade, jornalismo, houve, você sente algum tipo de mudança, 

alguma coisa, porque você não foi para o mercado jornalístico? 

Orador B: Porque não apareceu oportunidade. 

Orador A: Não tinha? 

Orador B: Porque todo mundo, você já deve ter ouvido isso, todo jornalista entra, 

ah, eu vou estar na TV, eu vou estar na revista, vou estar na rádio e ai você vê que a 

realidade é outra, que não tem como. Então, de todos os meus amigos da faculdade todo 

mundo foi para a área digital, todo mundo, CEO que a gente acaba tendo que fazer, mídia 

social, redação publicitaria. Está desvinculando muito jornalismo real, que é o velho 

jornalismo. Então, foi assim, foi a vida que foi me levando, mas o meu sonho continua 

sendo a TV, mas a vida foi me levando para a área digital, ai eu fui indo, né, e é o que 

está indo. 

Orador A: E como você se define, você se acha uma jornalista, você se acha uma 

publicitaria, outra coisa? 

Orador B: ‘Nossa’, que difícil. 

Orador A: Por que, você sente que você é o que? 

Orador B: Eu sinto que eu não sou jornalista, isso eu tenho certeza fazendo o que 

faço. 

Orador A: Você tem amigos jornalistas? 

Orador B: Tenho. 

Orador A: E você percebe uma diferença de cabeça ou sei lá do etos profissional, 

o ethos é o estilo? 

Orador B: Sim, depende, depende da idade, por exemplo, eu tenho um amigo 

jornalista que trabalham como jornalistas na Globo, mas não são jornalistas são editores 

de vídeo, é o mais próximo que eu acho que chega do jornalista que eu conheço e é outra 

coisa, você vai falar de mídia social com ele, ele fala, não, isso é coisa de publicitário, 

isso é coisa TI, nada a ver.  

Orador A: e você não se sente jornalista? 

Orador B: Eu não me sinto jornalista, eu me sinto uma redatora publicitaria, que 

é o que eu mais faço, nem social mídia eu me considero tanto assim, porque não é uma 

coisa que eu gosto de fazer, mas é o que eu mais faço. 

Orador A:  Mas você gosta de escrever? 

Orador B: Gosto, adoro, adoro escrever. 

Orador A: E essa foi uma coisa que levou você a fazer jornalismo? 

Orador B: Foi, é, eu falo pra caramba, você percebeu então... 
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Orador A: Mas se você trabalha em comunicação e não falar ferrou, né. 

Orador B: Não tem como. 

Orador A: Não tem como. Tá, então você se define mais como uma publicitaria. 

Orador B: Como uma publicitaria do que como uma jornalista. 

Orador A: Apesar da sua formação... 

Orador B: sim. 

Orador A: E você percebe que dentro da sua formação, fica nítido a diferença entre 

a formação do publicitário e a formação do jornalista? 

Orador B: Com certeza, porque você sai da faculdade sabendo o básico de 

jornalismo, agora que eu acho que as faculdades estão mudando a grade e colocando 

mídia social, colocando CEO, que antes não tinha. Então, eu peguei a grade antiga então 

eu não tive nada, não tive redação publicitaria que é coisa que eu acho que a gente deveria 

ter, eu não tive mídia social, eu só tive jornalismo televisivo, jornalismo de rádio. 

Orador A: Você acha que os cursos então precisavam fazer uma integração? 

Orador B: Sim, sem dúvidas. 

Orador A: De tudo que é comunicação. 

Orador B: Sem dúvidas, sem dúvidas. Tanto publicitário, porque o que eu vejo os 

meus amigos publicitários da agência, eles não saem sabendo escrever, eles têm ideias 

muito loucas, muito mirabolantes, mas na hora de por no papel eles não conseguem. 

Orador A: Falta. 

Orador B: Sim, e acho que isso também falta na faculdade de publicidade. 

Orador A: Quais foram as suas primeiras impressões ao entrar pela primeira vez 

em uma agência de publicidade? Você só trabalhou nessa ou trabalhou em outra? 

Orador B:  Só trabalhei nessa. 

Orador A: E qual foi a impressão, quando você chegou lá você achou o que? 

Orador B: ‘Nossa’, foi muito louco, foi muito louco, é muito corrido, se bem que 

uma redação ela também é muito corrida, mas eu nunca tive contato. Então agência é... é 

o que eu te falei, eu não imaginava que um jornalista se encaixava ali. 

Orador A: E você foi parar lá como? 

Orador B: Eu estava desempregada fazia dois meses, vou fazer esse ano o sabático 

e essa amiga chegou e falou, não, vamos lá, preciso de uma redatora, vamos lá. E ai o 

meu chefe, loucão, falou, vem cá, eu invisto em você, a gente faz curso, e ai foi, eu fiquei 

fazendo curso, curso, curso. 

Orador A: Então o foco principal lá na agência é redação publicitaria que você 

faz? 

Orador B: Não. O que eu faço ou o foco da agência? 

Orador A: O que você faz. 

Orador B: O que eu faço é mídia social é o foco. 

Orador A: A parte de redação? 

Orador B: Isso, mas eu não gosto. 

Orador A: Você não gosta. 

Orador B: Não gosto. 

Orador A: Tá. 

Orador B: Mas é o que está pagando as contas. 

Orador A: E quais as dificuldades que você encontra ai dentro desse? 

Orador B: Isso, porque a gente sai da faculdade não sabendo ser criativo, o 

jornalista sai, ó, você vê a notícia você escreve o que você viu, imparcial enfim. E ‘nossa’ 

redação publicitaria eu fico, gente, o que eu vou escrever aqui? Tipo, não sei, não sei. 

Orador A: Essa é a dificuldade? 
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Orador B: Sim, ai você tem colocar uma emoção e essa sempre foi minha 

dificuldade, que eu não consigo fazer isso. 

Orador A: Pra você, qual o papel das tecnologias no seu trabalho, o que facilita, o 

que dificulta, multifunção, multitarefa? Ela te atrapalha a tecnologia, ela te ajuda, ajuda 

e atrapalha? 

Orador B: Ah, eu acho que para mim ajudou por questão de ser agência, mas eu 

acho que se eu fosse uma jornalista de TV, de rádio, de impresso, eu acho que atrapalharia, 

mas como eu sou de agência ajuda bastante, né, porque, ainda mais mídia social, né.   

Orador A: E você acha que por causa da tecnologia você acaba acumulando muita 

função no que você faz? 

Orador B: Com certeza, porque deveria ser uma pessoa para redação publicitaria, 

uma pessoa para mídia social, uma pessoa para endomarketing e eu faço as três funções 

e não tem ninguém lá na agência que é jornalista, sou só eu então com certeza. 

Orador A: E como é a sua vida lá dentro, você tem hora para sair, não tem, é aquela 

vida louca? 

Orador B: Eu chego as 9, essa semana eu sai as 23 dois dias, eu sai as onze, mas 

porque tinha campanha para entregar e aquela correria, mas geralmente eu estou 

conseguindo sair as 18 horas, mas assim, é muito corrido e é muito prazo é assim, ‘nossa’, 

o cliente quer agora, faz agora. 

Orador A: Pra ontem. 

Orador B: Pra ontem, porque eu odeio publicitário, publicitário é assim. 

Orador A: Entendi, entendi. Então, você acaba acumulando a função. 

Orador B: Muito, muito, praticamente tudo, tudo mesmo. 

Orador A: Como é o seu trabalho hoje, atribuições, papeis, rotina? Acho que você 

já falou um pouco. 

Orador B: É, deixa eu ver o que mais que eu faço... ah, eu acho que é isso, eu faço 

tudo o que tem texto, tudo mesmo eles passam para mim. 

Orador A: Quantos funcionários têm dentro da agência? 

Orador B: Tem 25, 26 funcionários ao todo, é bastante para um jornalista é bem 

sobrecarregado.  

Orador A: É bastante coisa mesmo, deve sobrar muita coisa para você. 

Orador B: Sobra, sobra. E até aquelas perguntinhas, ah, tem crase? Tem acento? 

Orador A: E ai você está entrando você me falou, que o horário de trabalho CLT, 

você entra as 9 hortas. 

Orador B: As 9, deverias sair as 18 horas. 

Orador A: Às 18 horas, mas você não sai. 

Orador B: Mas eu não saio.  

Orador A: E geralmente fica mais do que isso ai e acaba acumulando um monte 

de função. 

Orador B: Sim, sim, ainda não consigo entregar tudo. 

Orador A: Como é a sua relação com os profissionais de outras funções da área, 

você se dá bem, como é que é, o pessoal te aceita? 

Orador B: Sim, principalmente com o pessoal de designer, publicitário não aceita 

jornalista, jornalista não aceita publicitário, eu já percebi que a rincha desde a época da 

escola da faculdade você já escuta, ah, é publicitário, se acha, é ego alto, mas eu me dou 

muito bem com o pessoal da criação, muito bem, com os publicitários que é atendimento, 

setor de criação rola umas tretinhas assim. 

Orador A: Rola. 

Orador B: rola, porque eles, é o que eu te falei, o que falta em mim é criatividade, 

neles sobra, e ai eles viajam muito você fala, não, não, volta um pouquinho. 
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Orador A: Você pensa em fazer alguma coisa de curso nessa área para ser mais 

criativa ou você vai insistir em ser jornalista? 

Orador B: Vou insistir em ser jornalista. 

Orador A: Mesmo não se sentindo? 

Orador B: Mesmo não me sentindo. Sabe, porque Ricardo? Eu não experimentei 

o que é ser jornalista de verdade para mim eu acho que ainda não experimentei, eu não 

fui numa redação, não entrei num jornal, eu não sei o que é, talvez eu faça e não goste, 

talvez eu chegue lá e fale, ‘nossa’, é isso vou voltar para a agência. 

Orador A: Mas você acha que essa dificuldade de ter pouca vaga no mercado 

jornalístico é consequência da crise que o jornalismo vem passando, dessa falta de 

identidade, não identidade, mas talvez de não saber como que vai ser essa profissão, essa 

coisa maluca? 

Orador B: Porque assim, eu ouvi de uma professora, esquece impresso, esquece, 

então você acredita que não vai dar certo, impresso acabou, e ai você começa investir na 

digital mesmo sem você querer que foi o que aconteceu comigo, eu não queria fazer 

digital, mas eu fiz social midia, fui fazendo outros cursos que eu não queria, mas foi me 

levando, mas com certeza é por causa dessa, ‘nossa’, e agora?  

Orador A: Essa reestruturação toda, né. 

Orador B: Sim, igual quando surgiu VHS, ah, acabou o cinema, não, não acabou, 

talvez o impresso não acabe mesmo. 

Orador A: Não, eu acho que como publicitário não acaba não. 

Orador B: Então, eu também acho que não. 

Orador A: Eu acho que ela vai se segmentar, vai ter tudo... diminuir muito. 

Orador B: Sim, mas eu acho que não vai acabar, só que você sai da faculdade 

ouvindo que não é aquilo que você vai fazer, acho que falta um pouco de estimulo dos 

professores também, de não, não, vai, vai atrás. 

Orador A: Você acha que a formação hoje do curso de comunicação, vamos falar 

do jornalismo, é deficitária, você percebe? 

Orador B: Ah, eu acho que sim com certeza. 

Orador A: Você acha que falta alguma coisa mais moderna... 

Orador B: Falta, falta. Agora que mudou a grade pode ser que não, eu não vi a 

grade nova, mas eu peguei a grade antiga, você aprende programas que nem funciona 

mais aquele de diagramar, não, qual é o que é o que diagrama? 

Orador A: Indesign 

Orador B: Indesign, eu não aprendi o Indesign, eu prendi um outro. 

Orador A: Não, você deve ter aprendido Pagemaker, o Indesign é o novo. 

Orador B: Eu aprendi Pagemaker e eu deveria ter aprendido Indesign, que é o... 

Orador A: Sim, sim. 

Orador B: É uma grade muito antiga, o funcionário ele não sai preparado. 

Orador A: Tá bom. Vamos lá fazer mais aqui. Então, o seu trabalho, sua rotina, já 

foi. Como é a sua relação colaborador a gente já falou.  

Orador B: Já falou dos (ininteligível). 

Orador A: Como é a realização entre tempo de trabalho, tempo de vida, trabalho, 

lazer, como que você faz, você não tem, você vive para trabalhar ou trabalha para viver, 

como é que é? Você sabe dividir essas cosias, você em cobrança de final de semana? 

Orador B: Sim, agora eu estava vindo para cá, volta, porque o advogado pediu 

para você fazer um post que ele acabou de sair do júri. 

Orador A: O que você sente quando acontece isso? 

Orador B: Ah, eu não gosto. Porque eu vejo que quem é publicitário eles já saem 

aprendendo que eles vão ter que trabalhar até mais tarde... 
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Orador A: É uma cultura. 

Orador B: Sim. Então, eles já saem preparados e quando eles recebem isso, não, 

eu volto para a agência agora e faço, e eu tenho essa, não... 

Orador A: Mas você não ganha hora extra para isso? 

Orador B: Não, nem banco de horas. 

Orador A: Nem muito obrigado. 

Orador B: Não, nem banco de horas, se eu quiser faltar vai descontar.  

Orador A: Você se sente explorada? 

Orador B: Eu acho que sim, eu acho que sim, pelo acumulo de funções, não pelo 

horário, eu não me importo de trabalhar até mais tarde, mas eu me importo de ter que 

fazer muitas coisas que não são da minha alçada, é isso que um pouco me revolta. 

Orador A: Te deixa chateada. 

Orador B: É, porque eu sai da faculdade, você vai fazer tudo isso, não, você vai 

escrever é isso que você aprende na faculdade. 

Orador A: E ai de repente você vê... 

Orador B: Do nada você tem que fazer várias funções. 

Orador A: E você acha que a sua remuneração é condizente com o que você 

desenvolve? 

Orador B: Não, não, sem dúvidas não, sem dúvidas não, eu ganho para uma função 

e eu acabo fazendo três, quatro. 

Orador A: Então, a divisão é confusa, você acaba acumulando. 

Orador B: Sim, é confusa, mas eu acho que é por causa da sociedade mesmo, das 

agências, porque pelo o que eu vi em outras agências é assim também, o mesmo jornalista 

faz várias funções, não sei se é culpa do jornalista, se é culpa do sócio da agência, não 

sei. 

Orador A: Ou se é cultural mesmo. 

Orador B: É, ou se é cultural. 

Orador A: Você exerce outras atividades de trabalho, você faz mais alguma coisa 

fora isso? 

Orador B: Não, não, não tem tempo, não dá, não dá. 

Orador A: eu entrevistei uma outra pessoa que ela tinha um blog, ela queria se 

dedicar mais e não tinha tempo por causa também das atribuições. Então, você não faz 

mais nada. 

Orador B: Queria, mas eu não consigo.  

Orador A: Como você se imagina daqui 5 anos, sua função, você 

profissionalmente? 

Orador B: Eu imagino seguindo o que eu quero que é o jornalismo ou impresso 

ou de TV, é o que eu quero. 

Orador A: Daqui 5 anos. 

Orador B: É, daqui 5 anos, mas é o que eu te falei, vai que eu experimento e falo, 

que bosta, não quero, ai volto para agência. 

Orador A: Entendi, essa é a sua grande vontade. 

Orador B: Sim, eu quero experimentar de verdade aquele jornalismo. 

Orador A: Você sabia que tem um monte de aluno de publicidade que daria a mão 

para estar onde você está, né? 

Orador B: Sim, sim, todo mundo me fala isso, não, aproveita, suga tudo, eu não 

consigo mais sugar. 

Orador A:  Atributos e características de um bom jornalista? 

Orador B: Para mim... eu acho que nenhum tem que é imparcialidade ninguém 

tem, preciso, versátil sem dúvida, eu acho que ele tem que saber dizer... ele tem que ser 
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direto, não igual publicitário, vem aqui conhecer, compre já, não, é isso acho que tem que 

ser direto. 

Orador A: E atributos de um bom publicitário? 

Orador B: Ah, isso sem dúvida tem que ser emocional, tem que ser criativo, tem 

que ser... ‘nossa’, eu estou falando melhor de publicitário do que de jornalismo, olha, meu 

Deus. 

Orador A: Exatamente, porque você convive mais, é um mundo que é particular 

seu, você conhece. 

Orador B: Sim, sim, eu vejo todo dia isso. Mas acho que o publicitário ele tem 

que ser emotivo, ele tem que ir lá no fundo pegar aquele arquétipo e... 

Orador A: Eu falo em sala de aula até que o publicitário ele tem que saber falar a 

língua do público alvo dele, você tem que se por no lugar para poder vender aquilo e falar 

o que as pessoas querem ouvir, não estou errado, não? 

Orador B: Não, lógico que não, logico que não. O jornalista não, ele tem que falar 

a verdade independente se vai mexer ou não. 

Orador A: Você tem mais alguma coisa para acrescentar? 

Orador B: Deixa eu ver... 

Orador A: Dentro das suas atribuições. Não ser o seu sonho, você acabou caindo 

ali. 

Orador B: É, acabou rolando. 

Orador A: Você é feliz com o que você faz? 

Orador B: Não. 

Orador A: Não é. 

Orador B: Não. 

Orador A: Falta? 

Orador B: Falta. 

Orador A: Profissionalmente falta? 

Orador B: Falta, profissionalmente falta. Eu queria, é o que eu te falei, queria 

muito conhecer a outra parte jornalística que eu não conheci. 

Orador A: E se viesse um convite para uma agência grande para você ser redatora 

publicitaria de uma agência gigante? 

Orador B: ‘Nossa’, nunca, nunca, nunca, ai eu vou, ai eu ligo para você amanhã, 

estou na África. 

Orador A: Não vai? 

Orador B: Ah, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que se 

um jornalizinho fuleca lá de Guarulhos, falar, vem, eu vou, mas se uma agência muito 

grande me chamar eu acho que vou ficar... porque eu vou continuar fazendo o que eu não 

gosto, né, mas eu acho que é o que vai me dar mais dinheiro sem dúvida. 

Orador A: quando fala em jornalismo em relação a dinheiro, o que eu vem na tua 

cabeça? 

Orador B: Nada. 

Orador A: Nada? 

Orador B: Nada, é que eu te falei... 

Orador A: Pouco ganham muito... 

Orador B: E muitos ganham pouco.  

Orador A: Essa é a visão que você tem? 

Orador B: É, essa é a visão que a gente sai da faculdade aprendendo, ah, se você 

quer ganhar dinheiro você está no lugar errado vai para publicidade. 

Orador A: Você com a sua formação de jornalista, você acha que a função do 

jornalista é aquele quarto poder mesmo de fiscalizar, de...? 
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Orador B: Sim, com certeza. 

Orador A: Você tem essa coisa dentro da sua formação? 

Orador B: Eu sou aquariana, né, eu sou aquariana, eu gosto de revolução vamos 

todo mundo tirar o (ininteligível), mas eu acho que isso falta, o jornalismo tem que ter, o 

jornalista tem que ter, mas falta, porque é aquela disputa de poderes, né, ah, jornal de 

esquerda, jornal de direita, acho que isso acaba influenciando. 

Orador A: Não, tem, mas eu acho que se não existisse a esquerda não existiria a 

direita ai seria tudo muito sem graça. 

Orador B: Sim, ia ser tudo igual você não ia poder escolher um lado ia ser tudo 

muito chato. 

Orador A: Mas você tem aquele perfil do jornalista mais... aquela coisa mais 

social? 

Orador B: Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. 

Orador A: E você sente isso no publicitário, esse lado mais social, não, né? 

Orador B: Não, logico que não, publicitário é (ininteligível), o caro é ruim, ruim. 

Orador A: Não é tão ruim. 

Orador B: Está gravando, está dando certo? 

Orador A: Tá gravando, estamos indo. 

Orador B: então, eu acho que o publicitário, é o que eu vejo, né, na agência, 

(ininteligível) se vai mexer com a sua emoção para bom ou para ruim, eu quero que mexa 

em cima disso, é isso que eu vejo do publicitário, talvez eu esteja errada. 

Orador A: E mesmo assim você se sente publicitaria? 

Orador B: Ah, que horror, olha, verdade, olha, está rolando aqui uma... 

Orador A: Mesmo assim você se sente publicitaria? 

Orador B: Eu acho que sim. 

Orador A: É? 

Orador B: É, porque eu não me sinto uma jornalista, se eu não me sinto uma 

jornalista, eu acho que eu me sinto publicitaria. 

Orador A: Eu acho que você vai ser uma convertida da história.  

Orador B: Ai, que erro, que erro, sempre julguei as pessoas que fazem isso. 

Orador A: Uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho interessante. 

Você acha que o profissional de comunicação ele precisa ser hoje um cara que ele tenha 

atribuições de todas as áreas da comunicação ou você acha que está errado esse negócio 

dessa divisão? 

Orador B: Eu acho errado, mas ele tem que ter igual eu te falei. 

Orador A: Você que um publicitário ele tem que ter noções de coisas de jornal? 

Orador B: De escrita e eu tenho noções por exemplo, de mexer no ilustrator. 

Orador A: Mas eu acho que vai até além, eu acho que ás vezes falta no jornalista 

aquele que ‘quezinho’ de ter um marketing, de saber vender a cosia. 

Orador B: Exatamente, de publicidade da coisa e a gente não sai sabendo disso na 

faculdade, não, você nem tem isso na faculdade, nem tem marketing, não tem nada disso 

na faculdade.  

Orador A: Existe algumas faculdades que estão vendo ai um caminho de estar 

formando comunicólogos e não mais separados por habilitações.  

Orador B:Ia ser ótimo. 

Orador A: E ai ia formar um cara que ele é especifico para comunicação, ele vai 

poder atuar livremente em todas essas áreas. 

Orador B: Mas não acha que vai ter um acumulo também de função, um cara que 

é comunicólogo e ele vai fazer tudo? 
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Orador A: Mas você não acha que a tendência da comunicação também está indo 

para isso? 

Orador B: Ah, tá, né. 

Orador A: Tá. 

Orador B: Tá, é o que eu te falei, tá, mas eu acho que não deveria ser, porque 

imagina um cara desse? Ele vai ter que fazer tudo. 

Orador A: Vai. Você já não faz tudo? 

Orador B: Ah, eu faço, mas daqui a pouco vão querer que eu crio as peças também, 

eu não duvido. 

Orador A: Mas você entende um pouquinho de criação? 

Orador B: nada, nem quero, nem quero, porque se eu começar a entender ai... 

Orador A: Ai ferrou. 

Orador B: Aí ferrou. Por exemplo, os posts do facebook, as vezes eu preciso da 

criação para fazer, ah, não, dá, ai meu chefe fala, faz ai rapidinho, não, não vou fazer, eu 

não sei. Então, se eu soubesse eu já estaria fazendo tudo com certeza. 

Orador A:  Beleza. Para mim deu. 

Orador B: Ah, fechou, você precisa de mais alguma coisa? 

Orador A: Eu acho que está ótimo, 20 minutinhos aqui deu. 

Fim da transcrição.  

 

Gravação: entrevista 3 

 

Orador A: Nome? 

Orador B: Marcos 

Orador A: A idade? 

Orador B: 26 anos. 

Orador A:Você se formou aonde e quando? 

Orador B:Me formei na Universidade São Judas Tadeu, no ano de 2011. 

Orador A: Qual a sua função na agência e qual a o vínculo empregatício que você 

tem na agência? 

Orador B: Bom, eu sou redator na agência e eu atualmente trabalho de modo 

informal, embora siga todas as regrinhas da CLT, mas eu não sou registrado atualmente. 

Orador A: Não é registrado. 

Orador B: Não. 

Orador A: E você trabalha na parte de criação então? 

Orador B: Isso, criação. 

Orador A: Você faz uma dupla de criação, lá, né. 

Orador B: Isso. 

Orador A:Sua trajetória então, você começou na faculdade e depois da faculdade 

você fez estágio durante a faculdade? 

Orador B: Fiz. O meu primeiro contato com comunicação foi no terceiro ano 

quando eu entrei numa agência, não era uma agência de publicidade, mas era uma agência 

pequena que eu já comecei a trabalhar com coisas relativas a publicidade então, 

especialmente com mídias digitais que estava bem engatinhando na época ainda, se não 

me engano era o ano de 2010. Então, eu fazia algumas coisas já tanto coisas de jornalismo 

que era o meu curso de formação, chegue a participar de cobertura de eventos esportivos 

que a gente mexia com esporte off road, rally, mas também tinha essa parte digital que a 

gente fazia mídias sociais de uma dupla sertaneja e também tinha alguns outros clientes 

que disparavam e-mail marketing, fazia um folheto aqui outro ali, peças bem cru, cheguei 

até trabalhar como atendimento nessa agência naquilo que estagiário faz tudo, né, e que 
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foi a minha experiência profissional fiquei dois anos lá. Depois eu sai de lá, porque eu 

consegui em uma outra agência, que também não é uma agência de publicidade em si, é 

uma agência especialmente voltada para digital e lá eu trabalhava mais com jornalismo 

mesmo embora a gente fizesse redes sociais de marcas, cheguei  trabalhar com Budweiser, 

Perrier e algumas outras também menos conhecidas, mas eu ali eu exerci bastante 

jornalismo, era muita entrevista, muito texto informativo para blog então... de qualquer 

maneira desde que eu fiz o meu primeiro estágio eu sempre tive um pouquinho, sempre 

tive um pé querendo ou não na publicidade em todos os trabalhos pelos quais eu passei. 

Orador A:Sempre? 

Orador B:Sempre. Eu não sei a comunicação acho que ficou tão integrada, sempre 

foi, mas hoje mais ainda. Então, eu nunca, por exemplo, trabalhei numa redação em si, de 

jornalismo só. 

Orador A: E você tinha vontade de fazer isso? 

Orador B: Tinha vontade, cheguei a ter uma oportunidade acabei optando não ir 

na época por questões profissionais mesmo e pessoais, mas eu tinha vontade de trabalhar 

numa redação, acabei não conseguindo, mas deu acho que... inclusive a gente está vendo 

as redações sendo enxugadas hoje e está muito difícil nessa área, a oportunidade de 

trabalhar com outras coisas como hoje eu trabalho especificamente com publicidade foi 

muito bom ter abertura nesse mercado tão difícil quanto é a área de comunicação, aliás, 

quanto é o de jornalismo especialmente em redações. 

Orador A: E a agência que você trabalha atualmente qual o nome? 

Orador B: Fan Comunicação. 

Orador A:Ela é considerada grande, pequeno, médio porte? 

Orador B: Acho que entre pequeno e médio porte. 

Orador A: E ela preta serviços para ouras agência de grande porte ou vocês não 

prestam serviços? 

Orador B: Não presta serviços, a gente tem cliente diretos. 

Orador A: Direto de vocês. 

Orador B: É, como a TCL que é a Semp Toshiba, tem a TCL, a gente tem a 

comunicação interna da Atento, já trabalhamos com TIM, trabalhamos com Accer, a 

gente trabalha com a Dory que é uma fábrica de doces que tem embalagem kiss é 

conhecida especialmente no Nordeste, interior de São Paulo. É, os principais acho que 

são esses. 

Orador A: São esses ai que você trabalhou. 

Orador B:Isso. 

Orador A: Houve ou como são as mudanças ao longo do tempo no modo de 

trabalhar com comunicação, publicidade, jornalismo? Você me disse que você percebe 

hoje eu cada mais a comunicação está se integrando, né, e você percebe que tendência 

caminha para um profissional que seja multitarefa e que não só um jornalista ou um cara 

de publicidade ou um cara de rádio e TV, vai ser um profissional único que atenda a toda 

essa demanda?  

Orador B: Com certeza. Na verdade, inclusive isso é algo que eu notei justamente 

pela época que eu cursei faculdade que foi entre 2008 e 2011, que eu acredito que tenha 

sido bem essa parte da transição, o digital para mim é o grande responsável disso tudo. E 

eu fiz a faculdade no momento que eu gostaria de ter feito um pouco depois para já pegar 

essas mudanças elas sendo abordadas mais profundamente nas disciplinas. A gente tinha 

até algumas coisas de online, tinha umas noções muito básicas, mas não tanto quanto a 

gente precisaria ter par o mercado de hoje. Então eu acredito que profissionais que se 

formaram antes disso estão tendo que se virar nos trinta para ir aprendendo agora, coisa 

que assim, não que vai ser fácil, mas quem está se formando agora, quem se formou a 
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pouco tempo já está conseguindo andar, caminhar com essa mudança lado a lado tendo 

mais contato com isso no dia a dia na universidade. E tendo a comunicação a gente têm 

mídias integradas agora, tem por exemplo, a gente percebe isso não no jornalismo que a 

gente diz que as redações são sendo enxugadas, mas você mesmo no meio de publicidade 

você já não vê mais trafego nas agências, você não vê as vezes a figura especifica de um 

revisor, então você... vou dar um exemplo de um redator, você tem que criar, você tem 

que escrever, você tem que revisar e ai você fala direto com o atendimento não tem essa 

questão do trafego, mas assim, as soluções você tem que ser um pouquinho de tudo para 

conseguir atender a demanda hoje.  

Orador A: Tem que ser multitarefas. 

Orador B: Multitarefas, quanto mais multitarefas você for mais chance você tem 

no mercado, quem tiver mais facilidade para isso.  

Orador A: A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. E você se 

define como, um jornalista, um publicitário ou qualquer outra coisa, como você se define? 

Orador B: Um comunicador. 

Orador A: Comunicador? 

Orador B: Comunicador, eu tenho raízes do jornalismo, porque era uma paixão 

minha, eu optei por fazer jornalismo, porque eu queria, gostava de escrever, tinha aquela 

coisa de querer informar, de prestar um serviço para a sociedade e eu creio que eu mesmo 

trabalhando com publicidade eu consigo fazer isso de certa forma, porque apesar de ser 

uma agência de publicidade, a gente trabalha com comunicação 360. Então, o cliente 

mesmo quer a comunicação, na Atento a gente faz muitas companhas internas lá falando, 

abordando, abordando como cuidar da saúde, sobre a importância do empoderamento 

feminino, e isso acaba se mesclando. Então, eu acho que eu nunca deixei de ser jornalista 

mesmo eu estando, mesmo atuando na área de publicidade, agora eu carrego isso para 

mim, mas acho que a comunicação é uma forma melhor de se definir, porque não se limita 

a uma coisa ou outra. 

Orador A: Você é um comunicador hoje, um comunicólogo digamos assim. 

Orador B: Isso. 

Orador A: Quais foram as suas primeiras impressões ao entrar pela primeira vez 

numa agência de publicidade? Como você foi parar lá e quais foram as dificuldades? 

Você me contou que você já foi direito o primeiro estágio já era mais ou menos uma coisa 

publicitária, no era cem por cento jornalismo, nem cem por cento publicitária, mas qual 

foi a sua impressão? 

Orador B: Olha, como essa agência era muito pequenininha e era bem poucos 

funcionários, era uma salinha só, não tem um impacto grande, porque era parecida com 

diversos outros escritórios até. 

Orador A: E quando você chegou na grande aí? 

Orador B: Mas quando eu cheguei nessa, aqui já é maior, quem é o diretor de 

criação da agência é o Fabio Siqueira, que é bem conhecido no mercado, fez grandes 

coisas. Eu por ter experiência, eu tinha acabado de ter experiência trabalhando nas mídias 

sociais de Halls e Trident fazendo freelance na agência Espalhe, e essa foi uma agência 

maior assim que já me impactou bastante, embora não fosse uma agência de publicidade 

em si, é uma agência de comunicação e guerrilha, já era diferente já tinha aquela coisa 

mais despojada que eu me identifiquei muito.  

Orador A: E você acha que essa coisa mais despojada vem do lado da publicidade 

ou vem da parte do jornalismo? 

Orador B: Não, eu acho que é um mescla, eu acho que é o meio da comunicação 

isso, porque sabe, até brincadeira você percebe o jeito de se vestir, tirando o atendimento 

que é todo engomadinho com respeito a todos atendimento ai, mas essa coisa de deixar a 
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barba por fazer, às vezes trabalhar de bermuda, a camisa mais largada, e eu sempre que 

eu ia fazer entrevista eu ia todo arrumado, desde sempre tinha aquela coisa de ir formal, 

formal e esse foi uma coisa que ainda mais se intensificou na agência de publicidade sim, 

que foi não só a informalidade com relação a vestimenta em si, mas ao jeito de ser de 

brincar durante o dia. É claro, que o fator dos horários tem o lado ruim, que é você ficar 

até mais tarde, não tem hora extra por isso, é fim de semana enfim, mas também de você 

ter uma flexibilidade maior, de você às vezes não precisar bater cartão e cosias... Até 

porque a gente trabalha com criatividade então, se você fica muito preso a algumas coisas 

você fica limitado. Então, às vezes você sai vai dar uma volta, por exemplo, na agência 

que eu estou hoje a gente tem espalhados mini cestas de basquete, tiro ao alvo, na outra 

casa que a gente trabalhava tinha mini golf então, às vezes parava o dia ficava fazendo 

uma brincadeira, tal, depois volta a gente mais leve. Isso eu acho que foi uma coisa muito 

positiva do ambiente da publicidade. 

Orador A: E você acha que esse ambiente que você está falando mais despojado, 

que tem essas coisas para atrair, será que isso não é artificio para fazer com que você se 

sinta em casa e fique mais tempo dentro da agência? 

Orador B: Sim, sim, é um artifício com certeza, com certeza 

Orador A: Para não ter vontade de ir para casa de repente. 

Orador B: é acontece até a gente vê o pessoal falando de como é o Google, de 

como é Facebook que tem muito disso, ‘nossa’, maravilhoso, mas você está lá 

praticamente até parece querendo ou não isso suga. 

Orador A: E você acha que isso é um artificio que eles têm para você ficar mais 

tempo e não se sentir explorado por eles, digamos assim? 

Orador B: Acho que de maneira geral sim, de maneira geral, porque parece, mas 

pô, aqui é tão legal, é divertido, você dá risada, você sai a hora que você quiser, pode dar 

uma volta, mas você não vai ficar uma duas horinhas até mais tarde para a gente finalizar 

essa apresentação ai?  

Orador A: Entendi, entendi. 

Orador B: Acho que implicitamente tem isso ai mesmo. 

Orador A: E você está comentando que a tecnologia a parte de rede social diz que 

fez com que mudasse esse jeito de se fazer comunicação, só que tem uma pergunta que é 

tipo, para você qual é o papel da tecnologia no seu trabalho, qual a influência que ela tem? 

Facilita, dificulta, tem a questão de multifunções, de multitarefas, né, que acho que isso 

fez com que juntasse muito trabalho em cima de uma pessoa só, o que você acha disso? 

Orador B: Facilita com certeza. Tirando aquela parte que a gente já sabe da 

facilidade de pesquisar, de como você consegue encontrar coisas rapidamente como você 

não encontrava antes, eu acho que para o próprio desempenho da nossa função e para 

atingir os nossos objetivos ele se tornou muito mais fácil. É claro, que por um lado da 

publicidade em si, e ai eu estou falando não sou um profundo conhecedor, porque eu não 

estou há tantos anos nesse mercado, mas na época aura da publicidade assim de glamour, 

era muito mais investimento em mídia pesada, que era onde as agências ganhavam 

mesmo. E hoje a gente encontra formas de otimizar essa grana que os caras colocam 

então, por exemplo, você pode simplesmente com um anúncio no facebook você pode 

geolocalizar e selecionar o público exato que você quer atingir para você acertar em cheio 

naquele nicho que você quer acertar, e aquilo te ajuda a ter um resultado muito melhor, 

gastando menos do cliente o que vai ser bom pra você também, para a agência quem 

consegue fazer bem isso, e acho que a gente consegue explorar várias outras formas, acho 

que facilita muito para a nossa criatividade você tem não só a quantidade de diferentes, 

por exemplo, sites que você pode explorar como google pode oferecer seja adwords, seja 

trabalhando no (ininteligível), seja no facebook através de orgânico que hoje é muito 
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difícil, mas como também eu falei do direcionamento target  você quer atingir, mas isso 

é... como é que eu posso dizer... você tem outros meios assim de até meio difícil de 

explicar, mas uma besteirinha assim, você consegue fazer um gife de algo que está, você 

consegue aproveitar coisas do momento para fazer a sua marca crescer por exemplo, é até 

um pouco difícil de explicar isso, mas eu acho que... 

Orador A: Você pode pegar um meme que está rolando e fazer com que a marca... 

Orador B: Exatamente, a marca está capitaliza em cima disso, eu acho isso, eu 

acho todas as possibilidades fantásticas. 

Orador A: A tecnologia, o que você percebe que ela trouxe de maleficio para a 

nossa carreira ou só trouxe benefício? 

Orador B: Não, trouxe maleficio também, e ai eu acho que para nossa carreira 

indiretamente, porque maleficio para a nossa vida. A gente estando conectado assim eu 

acho que dispersa, a produtividade cai, é difícil você conseguir ficar dez minutos sem 

olhar para o WhatsApp ou sem ver se chegou coisa nova no facebook, ainda mais a gente 

que trabalha com isso, que está direto vendo facebook, vendo essas mídias. Eu acho que 

a dispersão é muito grande e é difícil focar.  

Orador A: E você acha que com essa tecnologia toda você acabou acumulando 

funções também? 

Orador B: Sim. 

Orador A: E a cobrança é maior e a facilidade da pessoa te cobrar determinadas 

coisas também é muito mais fácil, final de semana, essas cosias todas. 

Orador B:é. 

Orador A: E você atende esses whatsapp, essas coisas, que te cobram em final de 

semana? 

Orador B: Olha, fim de semana comigo ultimamente comigo não acontece, mas 

om companheiros que tem outras funções acontece, social mídia, por exemplo, gente que 

trabalha diretamente com atendimento em si, a gente vê que direto. 

Orador A: Me fala então, agora um pouco da sua rotina de trabalho, você entra? 

Orador B:Bom, eu chego umas 9 e pouco, ai aquela coisa, a gente bota marmita 

na geladeira, vai pegar o cafezinho, ai liga o computador, dá aquela olhada nas notícias, 

e ai olha os e-mails, eu não gosto de deixar coisas inacabadas de um dia para outro 

geralmente. Então... 

Orador A: Sempre um job novo. 

Orador B: Às vezes não tem jeito, mas eu gosto de no máximo eu tenho inclusive 

combinado com meu dupla, que a gente termina as campanhas durante o dia e ai qualquer 

job que chegou durante o dia, que a gente finalizou e a gente confere só na manhã seguinte 

para não ter aquilo na cabeça pesado, né, porque a gente sabe que quando você faz muito 

tempo a mesma coisa fica maçante aquilo, você deixa passar alguns errinhos se você 

estiver com a cabeça muito cansada então, a gente faz isso. E como eu e o meu dupla a 

gente já tem bastante entrosamento, tem muitos casos que o diretor de artes espera o 

redator escrever para depois ele começar a pensar no layout, a gente já tem um negócio 

que a gente já discute, a gente recebe o briefing, já conversa do que pensa para o job, às 

vezes é alguma coisa que necessita da gente sentar e ficar mais um tempo criando, outras 

vezes é uma conversa rápida, ele já pega uma ideia já vai trabalhando em cima da ideia, 

eu falo o que eu estou pensando de texto e ai vai fazendo simultaneamente até a gente 

otimiza tempo com isso, porque os prazos são muito curtos senão não tem jeito, ai já deixa 

um espaço que mais ou menos eu sei que vai ter para texto então, a gente têm esse 

entrosamento para...  

Orador A: E que horas que você sai? 

Orador B: Eu saio as 19 horas. 
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Orador A:Sempre? 

Orador B: Não, nos últimos tempos eu tenho conseguido sair as 19, às vezes um 

pouco mais cedo, porque eu tenho alguns projetos pessoais alguns dias da semana que eu 

preciso sair um pouco mais antes, mas tem sido mais raro. Esses últimos tempos quando 

tem mais concorrência ou chega algum job muito importante é que precisa ficar uma 

horinha, duas a mais, mas ultimamente tem sido raro. 

Orador A:E de final de semana também não está trabalhando? 

Orador B: Ultimamente não, esse ano ainda no trabalhei em final de semana, ano 

passado alguns. 

Orador A: Com relação de colaboração de profissionais de outras funções ou de 

outras áreas, relação, como você vê e os outros, colaboração ou não com as outras áreas, 

pessoal colabora com você ou? Eu acho que dentro da agência, eu acho que você está 

integrado realmente como publicitário, não como jornalista ou os caras te veem como 

jornalista? 

Orador B: Não, pô, na verdade lá todo mundo vê como comunicador, porque, por 

exemplo, a social mídia é formada em jornalismo, a gente têm diferentes formações lá 

dentro e ninguém trata como jornalista. Eu na verdade, o fato de eu ter feito jornalismo, 

ele é positivo para quando chega às vezes chega precisa dar um tapa em algum release 

que veio de assessoria ou então a gente muitas vezes o cliente está desesperado e a gente 

precisa fazer um realease, que a assessoria não conseguiu. Então, ai eles usam a minha 

experiência como jornalista serve para isso. 

Orador A: E se fosse ao contrário, se fosse um publicitário dentro de uma redação, 

você acha que os jornalistas se sentiria mal com esse cara, será que ele destrataria o 

publicitário lá dentro? 

Orador B: Acho que dependeria, se fosse uma redação assim daquela das antigas, 

provavelmente, porque ai tinha muito aquela... 

Orador A: Mas você acha... não sei, a pergunta é pra você. Você acha que 

aceitação no mercado publicitário dentro do mundo de publicidade, ele aceita muito 

melhor profissionais de outras áreas do que a área a área de jornalismo aceitaria? 

Orador B: Eu creio que sim, porque na verdade a publicidade já vem aceitando já 

faz um tempo, né, faz bastante tempo e eu não sei, o jornalista ele tem um pouquinho 

daquela coisa, ele ama muito jornalismo e ele é muito unido. 

Orador A: É um cara mais voltado para o social digamos assim. 

Orador B: É. 

Orador A: E dentro do mundinho dele é aquela coisa... 

Orador B:Se você vai ver eu tenho muitos amigos e é incrível como jornalista se 

mistura om jornalista de um jeito... eu não sei se isso acontece tanto com publicidade. Eu 

até conheço e tenho alguns amigos também de publicidade, por ser de comunicação, tinha 

algumas matérias que eram em conjunto, além de amigos agora, mas é impressionante 

jornalista com jornalista. 

Orador A: Com relação ao tempo do trabalho, tempo de vida, trabalho e lazer, 

como é essa divisão, você consegue dividir bem o tempo do seu trabalho, tempo de lazer? 

Orador B:Gostaria de dividir muito melhor eu sei que eu aproveito, que eu tenho 

muito mais tempo de lazer do que muitas pessoas que trabalham comigo inclusive, porque 

eu era mais assim, eu era muito bitolado, eu falava, não, eu estou aqui eu vou... não, 

porque eu não me dou em cem por cento, mas hoje eu já vejo de uma outra forma, eu vejo 

a qualidade de vida como um negócio importantíssimo então certas cosias eu não troca. 

Outro dia eu tinha um compromisso marcado e resolveu-se que ia ter que ficar até mais 

tarde as 17 horas da quarta-feira, eu fui embora, fui lá no meu compromisso, em outras 

vezes eu teria cancelado, porque eu penso que a gente tem que viver, tem coisas que você 
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sabe que pode fazer amanhã. Às vezes a gente... a publicidade tem muito disso ainda, é 

uma mistura da falta de foco também que acaba deixando as coisas dispersas e fazer tudo 

em cima da hora, é uma mistura de você não se posicionar perante os clientes de, não, 

precisa de um pouquinho mais de prazo, conseguir um pouquinho mais aqui, mas a gente 

não pode deixar a nossa qualidade de vida de lado afeta nossa saúde, afeta o nosso humor 

e ai acaba ferrando com nosso desempenho no trabalho. 

Orador A:Tambem é isso ai. Você exerce outra profissão, outra atividade de 

trabalho sim, não? 

Orador B: Eu faço alguns frela de vez em quando que é normal de todo 

comunicador e eu participo de um projeto, mas ai não é um projeto remunerado que ai é 

mais voltado ao jornalismo, que eu apresento um programa que é transmitido ao vivo vi 

facebook, que ´e sobre o São Paulo então... 

Orador A: Juntou a paixão futebol... 

Orador B: É, a minha paixão futebol e jornalismo e ai uma vez por semana eu faço 

isso. Também sou coordenador do site que também ai é jornalismo então eu tenho esses 

projetinhos, né. 

Orador A: É um hobby, né. 

Orador B: É hobby eu faço, porque eu gosto. 

Orador A: Mas daqui a pouco quem sabe começa a ganhar dinheiro com isso. 

Orador B: Capaz, né, está crescendo. 

Orador A: Como você se imagina daqui há cinco anos, sua função, você 

profissionalmente? Voe quer ficar na publicidade, você quer ir para o jornalismo, o que 

você quer fazer? 

Orador B:Olha, eu vou falar que essa incerteza do mercado me deixa com muitas 

duvidas, eu gostaria de poder continuar trabalhando com comunicação, eu queria poder 

trabalhar por minha conta, sabe aquela mil maravilhas de viver de frela? 

Orador A: Uhum. 

Orador B: Então, eu tenho, porque isso leva ao encontro ao eu querer aproveitar 

mais a qualidade de vida então, daqui a cinco anos eu me imagino, não focado só na 

publicidade, mas juntando dos meus conhecimentos da publicidade, do jornalismo e da 

comunicação em geral para trabalhar com comunicação, mas por minha própria conta. 

Orador A:Beleza. Para a gente encerrar então agora. Características de um bom 

jornalista? 

Orador B: O Cara tem que ser em primeiro lugar ético, né, parece uma besteira, 

mas o que mais a gente vê hoje é cara, pessoas que não respeitam aquilo que a gente fez 

o juramento quando a gente se formou, que é a verdade acima de tudo. Falta ética, e eu 

acho que o jornalista precisa ser curioso e não pode ser conformado, precisa sempre ir 

atrás, porque... e precisa ser meio louco também hoje. 

Orador A: E a característica de um bom publicitário? Já que você está no meio da 

profissão. 

Orador B: Criativo acima de tudo e tentar não ser estressado, porque senão você 

não consegue sobreviver nesse meio. 

Orador A: Beleza. Era isso ai que eu precisava. 

Orador B: Beleza. 

Orador A: Gostei, deixa eu só gravar aqui. 

Fim da transcrição. 

 

Gravação: entrevista 4 

 

Orador A: Vou começar com os dados básicos. Nome? 
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Orador B: Lila 

Orador A: Idade? 

Orador B: 33. 

Orador A: Formação? 

Orador B: Jornalista. 

Orador A: Função na agência? 

Orador B: Diretora de operações. 

Orador A: E qual é o seu vínculo? 

Orador B: P.J. 

Orador A: Nome da agência? 

Orador B: Container Digital. 

Orador A: Trajetória, qual a faculdade, estágios, trabalhos, experiências? 

Orador B: Fiz Casper Libero, me formei em 2004, e eu entrei no mercado em 

jornalismo em 2002. Eu fiz o meu primeiro estágio foi na (ininteligível) Rh, que é uma 

consultoria de recursos humanos, que hoje o grupo fundiu com a Catho aqui em São 

Paulo. E eu fiz estágio na área de assessoria de imprensa, fiquei lá um ano e quatro meses, 

de lá eu fui, eu queria entrar, o que eu mais queria quando eu comecei a fazer jornalismo 

era sair de assessoria para ir para a redação. Ai eu fui para EQ Magazine, que é, era, 

porque j acabou, que era uma revista segmentada de esportes nobres, eu era produtora 

editorial, fiquei quatro meses e ai eu vim para cá, só que eu vim a Container na verdade, 

a Container nasceu depois do Estrelando, eu fui contratada pelo Estrelando que é um 

portal de entretenimento e em função do estrelando que começou a atender muita 

demanda de cliente que queria fazer um pub editorial por exemplo, que precisa fazer hot 

site, em função disso, isso começou a crescer tanto essa outra parte, que a Container 

digital surgiu e engoliu o Estrelando, hoje o Estrelando é uma divisão. Na época eu vim 

primeiro par ao Estrelando e aí já fiz diversas funções, eu entrei no último ano da 

faculdade aqui, são doze anos. 

Orador A: Doze anos já, muito bem. Houve mudança ao longo do tempo de 

trabalhar comunicação, publicidade, jornalismo, isso do jeito que você trabalha, porque 

você vem da formação de jornalista e você está desenvolvendo algumas funções também 

como publicitaria, digamos assim, algumas funções de publicitaria. 

Orador B: Sim. 

Orador A: Você sentiu essa mudança, quais foram as principais de sair de uma 

redação para vim trabalhar com o mercado publicitário? 

Orador B: Eu acho que eu não senti tão forte, porque desde que eu entrei na 

empesa já eram tarefas, como eu comecei a carreira aqui já eram coisas que estavam 

dentro da função então, eu não tive aquela quebra de ‘nossa’ eu era cem por cento 

jornalista, cem por cento voltada para a redação, mas, por exemplo, eu me envolvo em 

toda a produção do Estrelando de pub editorial. Então, a gente fechou uma campanha um 

tempo atrás com Pepsi, para fazer conteúdo para H2O, a parte de criar uma relação entre 

uma marca e o conteúdo, sempre já foi parte do meio dia a dia desde de estagiaria, antes 

em menor escala, depois em maior, mas isso eu sempre... então, não teve aquela época de 

eu não fazer isso então, eu não tive essa ruptura. 

Orador A: E você se define mais como que, jornalista ou como...? 

Orador B: Jornalista. 

Orador A: Você tem essa essência. Publicitaria não? 

Orador B: Não. Eu gosto da área me interesso, mas eu me defino jornalista até que 

o mecanismo de defesa, quando você está conversando de algo que você não tem tanta 

intimidade, não, porque eu sou jornalista, meio que a explicação para alguma área. 
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Orador A: E quais foram as suas primeiras impressões ao entrar pela primeira vez 

em uma agência de publicidade? 

Orador B: na verdade, essa é difícil, porque eu entrei numa redação primeiro aos 

poucos foi virando uma agência. As minhas entradas em agência, agência, veio de agência 

foi como visitando cliente, essas cosias. Eu acho que o que mais me chamou atenção, eu 

já achava que aqui a gente é clima, eu já achava que aqui a gente tinha um clima 

extremamente descontraído, hoje à tarde isso aqui teve batalha de DJs entre um lado da 

empresa e outro. 

Orador A: Que é uma característica de agência de publicidade. 

Orador B: Muito. Só que na época como era mais redação quando a gente ainda 

estava crescendo, o clima era o que mais me chamava atenção. 

Orador A: Você sentia alguma dificuldade nessa adaptação, não? 

Orador B: Eu sinto até hoje uma coisa, que é formalidade, eu acho que eu trago 

uma formalidade e eu acho que isso eu herdei de quando eu trabalhei com RH, que o RH 

que é aquele meio formalzinho, aquelas coisas de que eu não mando beijo par quem eu 

mal conheço. 

Orador A: E o publicitário manda. 

Orador B: É, beijo, tudo bom? Oi, querido. Outro dia me ligou uma pessoa que 

queria fechar um pub post com a Xuxa, ‘nossa’, mas já era, oi amiga, era a primeira vez, 

isso eu ainda dou umas travadas, tem gente que fala, você é muito séria, porque eu não 

tenho esse descontraído. 

Orador A: E dentro desse eu jornalista, q e você se acha jornalista pela sua 

formação é jornalista. Você tem aquela pegada, aquela veia do jornalista mais voltado 

para o social, aquela coisa do quarto poder ou você...? 

Orador B: Ah, isso eu nunca tive. 

Orador A: Você nunca teve. 

Orador B: Nunca tive, acho que isso era até ruim para mim na faculdade. 

Orador A: É, porque a Casper ela vem com uma formação muito dessa, né. 

Orador B: Totalmente. E eu sou de uma época da Casper, que hoje eu me divirto 

pra caramba, porque tinham duas pessoas que faziam discurso na Casper, era uma aluna 

e um professor que inclusive hoje são casados, que se você não trabalhar com política ou 

no máximo cultura, mas quando a gente está falando de cultura não é ilustrada, é cultura 

estilo carta capital, você rasga o seu diploma que você não serve para nada, e 

curiosamente ela é colunista social da Folha e ele é o Mauricio (ininteligível), que o único 

emprego que ele conseguiu para pagar as contas foi ser colunista de Big Brother na Uol. 

Orador A: Que bom, né. Bom, vamos lá para próxima, para você, o que influencia 

a tecnologia no seu trabalho? 

Orador B: A tecnologia de que forma, nos projetos de TI ou tipo e-mail? 

Orador A: A tecnologia de e-mail, de rede social, do que isso influencia em você, 

a parte de tecnologia de (ininteligível) o que isso atrapalhou ou influencia ou facilita a 

sua vida, o que a tecnologia...? 

Orador B: Como jornalista isso só me ajuda, porque quando eu comecei a trabalhar 

com jornalismo você não tinha, o celular ele ainda era muito uma ferramenta pessoal 

então, para você falar hoje com um assessor de imprensa é muito mais fácil, nesse aspecto 

me ajuda muito. E quando famosos criaram redes sociais a gente diminui muito o caminho 

então, se você tinha que checar uma informação, às vezes você tinha tantos caminhos para 

chegar e era tão difícil, tão demorado e hoje eles já postam em rede social tudo, como 

jornalista me ajudou. Como agência eu quero matar todo o meu celular, porque o 

whatsapp virou profissional, eu que adorava o whatsapp, grupo com amigos, essas coisas, 

hoje você se gaga nas calças, que você vai mandar uma mensagem de marcar um bar com 
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os amigos no chat com a Xuxa, o whatsapp eu tenho pavor de usar o whatsapp para o 

trabalho. As pessoas não estão mais usando o e-mail, pelo menos... 

Orador A: É uma tendência. 

Orador B: Então o jornalismo ele ainda está no e-mail, porque você tem que enviar 

(ininteligível), tem que enviar fotos, essas coisas, do resto é tudo. É aprovação de coisa, 

eu tenho cliente que se recusa a ler e-mail, daí eu tenho que aprovar planilha de 

investimento em redes sociais por whatsapp. 

Orador A: E você acha que isso acaba acumulando coisa para você? 

Orador B: E o que acontece é que um cliente... o cliente acumula muito mais coisa, 

você não tem aquele momento de parar, porque antes você saia para almoçar você ia no 

celular, eu estava no celular conversando com a sua irmã, hoje o meu celular durante o 

almoço tem dia que eu até deixo aqui, que falo, não, eu não quero trabalhar na hora do 

almoço, porque vai chegar... estava de ferais recentemente eu silenciei todos os grupos 

que eu faço parte, por mais que eu quisesse desligar, por mais que eu não lesse estava lá 

(ininteligível). 

Orador A: Quantas mensagens lá sem ler. 

Orador B: ‘Nossa’, só atrapalha. 

Orador A: Como é a sua relação com o restante das pessoas aqui os outros 

profissionais, que tem publicitários, tem gente de outras áreas, como é essa relação? 

Orador B: Eu sou suspeita, porque a gente tem uma... parece propaganda, mas é 

uma equipe muito bacana, não sei se é o fato de ser uma equipe pequena ajudou, a empresa 

tem uma filosofia de reter as pessoas por muito tempo então, s pessoas ficam aqui por 

muito tempo eu tenho umas três estagiarias efetivas que estão aqui a sete, oito anos. Então, 

é um clima muito de família então aqui a gente vive coisas quando tem que virar a noite 

para entregar projeto que é super comum em agência de ter gente que lida na madrugada, 

o, vou chegar mais cedo vou levar café da manhã para vocês. E a sinergia entre as áreas 

é bacana, hoje eu comando uma área que durante muito tempo eu fui do Estrelando, que 

eu só comandava jornalismo era a minha zona de conforto e hoje eu estou numa área que 

tem 14 pessoas e só uma é jornalista, que é onde u lido com publicitários, onde eu lido 

com muito desenvolvedores de aplicativo e web e diretores de arte e tem muito uma 

paciência, mas de troca entre todos, tanto de tipo escrever melhor, como me ajuda a 

entender como que funciona essa porcaria dessa linguagem. 

Orador A: E que o que você acha se fosse ao contrário, com você publicitária 

tentando entrar numa redação de jornalismo, você acha que seria essa integração toda, 

seria bem recepcionada ou não? Ou o jornalista ele tem aquele pé atrás? 

Orador B: Eu acho que depende da redação, se você pega uma Folha de São Paulo, 

eu como publicitária entrando na Folha de São Paulo, iam me tacar pedra. Acho que site 

costuma não só aqui como qualquer site costuma ser mais flexível e aqui tem essa 

filosofia, tanto q e o dono da empresa ele conhece muito mais pessoas pela experiência, 

a empresa foi criada por um cara que trabalha em rádio, TV, e já recebeu currículo de 

gente de publicidade querendo entrar, estagiário a gente não pega, porque ai eu acho que 

é mais complicado, porque eles têm tendo vivencias muito diferentes e também no vai 

agregar nada para eles, mas eu acho eu depende do ambiente. Aqui eu seria bem recebida, 

mas eu não sei em todo lugar, porque tem uma rincha, ainda mais se for, você entra numa 

redação, aqui em geral são casperianos e entra um publicitário da Mackenzie, morreu. 

Orador A: Como é a relação entre tempo de trabalho, tempo de vida, tempo de 

trabalho, lazer, mistura essas cosias, como é essa divisão, o que você percebe sobre isso? 

Orador B: Eu já melhorei muito isso, eu já tive momentos da minha vida de ser 

quase cem por cento trabalho de ir para casa para dormir e hoje eu tento me dividir mais, 

de me regrar de não ficar entrando em e-mail a não ser que tenha uma coisa estourando. 
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Orador A: Você acha que isso foi uma coisa da idade, que você foi ganhando 

experiência, com o tempo? 

Orador B: Eu acho que foi de tempo de maturidade de você achar que ‘nossa’, só 

vou conseguir ser boa se eu ficar mergulhada desse jeito e aí você via que você estava 

sempre cansada, você chegava na semana seguinte cansada, eu acho que isso foi 

maturidade. 

Orador A: Isso acaba atrapalhando também um pouco aqui, não rende. 

Orador B: É, não era saudável. 

Orador A: Nem para lazer, nem para o trabalho. 

Orador B: É, porque eu não aproveitava nem vida pessoal e aqui eu acho que eu 

não estava dando o meu melhor. 

Orador A: Você tem outra atividade de trabalho? 

Orador B: Não. 

Orador A: Não, nada, nem como hobby? Que tem gente que gosta de ter blog, 

site... 

Orador B: Já comecei uns 377 blogs, porque virou, mexeu, me falam, inclusive 

quando eu tive a minha saída formal da redação, porque durante um tempo eu acumulei 

as duas áreas, eu sai definitivamente eu migrei para agência em 2013, e sai 

definitivamente de redação em 2015, e na época para mim foi sofrido deixar cem por 

cento a redação. Hoje não, hoje eu consegui equilibrar eu venho dou meus pitacos.     

Orador A: Todos os que eu entrevistei eles fazem alguma coisa, ah, eu trabalho 

om publicidade, mas eu sinto a necessidade... aí tem um cara que grava um programa dele 

no youtube, a outra tem um blog. 

Orador B:Eu pensei do blog, que eu tenho loucura, loucura por teledramaturgia, 

inclusive a minha pós graduação foi focada em teledramaturgia, e na época eu tinha 

proposta de montar um blog dentro do Estrelando falando de teledramaturgia, mas eu já 

estava... é tão normal eu sai daqui tarde, eu tento fazer o meu tempo render fora daqui, 

daí eu te falei isso, hoje eu divido melhor, mas isso não quer dizer que eu saia daqui no 

horário isso não acontece, que acabo não querendo fazer nada ligado que me lembre 

qualquer atividade, mas eu me meto muito no Estrelando até hoje, embora eu não dê 

expediente no Estrelando, eu estou sempre me metendo em pauta, eu participo, uma coisa 

que eu sinto falta é reunião de pauta, as reuniões de pauta do Estrelando ocorrem sempre 

no horário do almoço, o jornalista alimentado rende muito mais então a gente faz essa 

mesa fica tudo que é comida gorda e rola reunião de pauta. No dia que tem reunião do 

Estrelando eu no almoço para participar, que eu sempre sinto falta de dar os palpites, tal, 

mas aí vez ou outra eu escrevo alguma coisa, mas não tem periodicidade. 

Orador A: E como você se imagina daqui 5 anos, função, você profissionalmente? 

Orador B: Eu acho que eu me imagino ainda aqui, mas desde que eu entrei aqui a 

gente nunca... a empresa cresceu muito desde que eu entrei, e a gente está mudando 

extremamente de área, tanto que hoje eu já vivo no dia a dia que é completamente novo 

que a gente está trabalhando com produção para youtube. Então, eu me imagino 

trabalhando ainda no digital, mas em alguma coisa que (ininteligível) nem existe. 

Orador A: Porque a tecnologia está muito maluca. 

Orador B: Quando eu entrei aqui o primeiro projeto que eu fiz aqui era portal de 

voz, que hoje quando eu falo para alguém que eu trabalhei no portal de voz, não, eu fiz 

uma coisa pior que denuncia mais a idade, eu administrava nos ringtones de Floribela que 

era uma novela da Band e ninguém sabe o que é ringtone hoje 

Orador A: Não, não sabe... 

Orador B: Então, eu vou estar trabalhando em algo do digital, mas que ainda não 

existe. 
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Orador A: E agora para a gente finalizar. Atributos de um bom primeiro, jornalista 

e depois de um bom publicitário? 

Orador B: Eu acho que tem uma característica em comum que os dois têm que ter, 

é a curiosidade, porque o jornalista ele nunca vai conseguir se aprofundar o suficiente, 

seja para fazer uma entrevista, seja para se ele for em assessoria de imprensa para ele 

fazer um bom plano de mídia, se ele não for curioso. E o publicitário se ele não for 

curioso, com o tanto de informação que surge no mercado ele vai ficar muito atrasado. 

Curiosidade eu acho que é a principal e vale para os dois. E para o jornalista, e aí tem 

duas cosias bem diferentes, par ao jornalista saber a hora de ficar quieto e para o 

publicitário saber a hora de falar. 

Orador A: Entendi. Só uma pergunta minha para você. Você acha que tanto 

jornalista, como publicitário, bom, em geral quem trabalha com comunicação, você acha 

que todos estão caminhando para um mesmo lugar hoje ou ainda existe essa divisão do 

publicitário e do jornalista ou você acha que precisa ser compartilhada coisas entre essas 

duas profissões? Que se tem a mesma base de formação, mas ao mesmo tempo tem 

pensamentos distintos digamos assim, com funções distintas, você acha que está 

mesclando tudo isso um pouco? 

Orador B: Eu acho q e está mesclando e em parte é um problema, porque hoje eu 

vejo o exemplo de quando a gente abre uma vaga. A formação de jornalista, a formação 

de publicitário é muito diferente. Quando eu comecei a migrar para fazer coisas muito 

diferente do jornalismo eu fui atrás de capacitação então, eu fui estudar, eu fui fazer 

cursos. E hoje o que eu sinto por comunicação ser algo muito amplo todo mundo acha 

que pode fazer tudo então, redes sociais acho que é o melhor exemplo, qualquer pessoa 

que tem um facebook acha que é um analista de mídias sociais e não é, né. Então, eu acho 

q e por mais que sejam todas as áreas, por exemplo, relações públicas se um jornalista for 

trabalhar com assessoria de imprensa ele está muito ligado a um RP, mas ainda acho que 

as formações elas têm que ser distintas, elas têm que ser cada vez mais até mais distintas, 

porque os nichos estão se especializando muito, uma coisa que não é tão comum, pelo 

menos na Casper não era, não sei nas outras faculdades, na Casper não tem optativas, que 

eu acho que era uma coisa que ia fazer já ia dar uma ajuda ter disciplinas optativas na 

faculdade. 

Orador A: Para você escolher... 

Orador B: Para você já segmentar melhor que você quer, par anão esperar, porque 

você entra logo depois na faculdade em pós-graduação eu acho um erro que você acaba 

se especializando muito cedo numa área que você não tem a menor ideia, ainda não tem 

bagagem. 

Orador A: a gente pode passar também essa área, muda do dia par noite. Beleza, 

é isso o que eu queria. Obrigado viu. 

Orador B: Ah, imagina, espero ter ajudado. 

Orador A: Ah, ajudou e muito. 

Fim da transcrição.  

 

entrevista 5  

Orador A: Vamos ver, está gravando. Vamos lá? Dados básicos, vamos começar 

então. Nome? 

Orador B: Clara. 

Orador A: Idade. 

Orador B: 22 anos. 

Orador A: Formação? 

Orador B: Quase jornalista, estou no 8º semestre de jornalismo. 



107 

 

Orador A: Onde você faz? 

Orador B: Na FMU. 

Orador A: Na FMU, tá, função na agência? 

Orador B: Eu trabalho como assistente na assessoria de comunicação. 

Orador A: Tá. Qual o vínculo empregatício que você tem? É estágio, né? 

Orador B: Não, é assistente mesmo. 

Orador A: É assistente? CLT? 

Orador B: Eu sou contratada. 

Orador A: Registrada, tudo direitinho? 

Orador B: Isso. 

Orador A: Qual a trajetória sua? Então, a faculdade você falou que é da FMU, 

FMU não (FIAM). 

Orador B: (FIAM), mais bonito, né? 

Orador A: É, sim. Você fez algum estágio? Alguns outros trabalhos antes? 

Orador B: Então, eu trabalhei antes, mas não na área. Eu acabei caindo na área 

por gostar de me relacionar com as pessoas. Eu trabalhava com turismo antes, e eu percebi 

essa facilidade. E aqui na (Yang), eu estou a 3 anos e meio, eu entrei no começo do curso. 

Então, eu estagiei e fui contratada aqui, fui efetivada. 

Orador A: Que ótimo, que ótimo. Houve mudanças ao longo do tempo no modo 

de trabalho, com a comunicação, publicidade, jornalismo, você percebe esse tipo de 

mudança do que você fazia no outro serviço seu para esse agora? 

Orador B: Tipo? 

Orador A: É mais, você disse que trabalhava com turismo, aqui você utiliza 

alguma coisa do jornalismo para desenvolver seu trabalho, ou não? 

Orador B: Do turismo, né? 

Orador A: Não, não. Você trabalhava com turismo, aí você veio para cá para a 

Yang... 

Orador B: Ah, sim, você está querendo comparar... ah, entendi, entendi. Eu 

jornalista dentro da agência, qual é a diferença que eu faço? 

Orador A: Isso, isso. 

Orador B: Então, é, eu acho que o papel do jornalista aqui, até que a nossa 

assessoria só tem jornalistas assim, tem um pessoal que não é formado, mas tem carreira 

em jornalismo. E, o nosso papel aqui, eu sinto que é meio que fazer os criativos colocarem 

o pé no chão, porque o criativo está muito ligado à imaginação, eles, ah, meu, se a gente 

fizesse assim, eles imaginam, idealizam muito as coisas grandes... 

Orador A: E você trabalha diretamente com o criativo? 

Orador B: Também, a gente faz o marketing da agência, e a gente... no caso, eu 

estou fazendo também a assessoria do Roberto Justos. E, a gente tem a parte dos clientes, 

desenvolver as campanhas. Então, assim, a gente participa de reunião de briefing, por 

exemplo, porque a gente consegue dar uma outra visão. Por exemplo, nós tivemos uma 

campanha ano passado, uma série de campanhas, que eles acabaram envolvendo menos 

a gente, e eram como se fossem documentários. Tudo para eles envolverem a gente, eles 

envolveram de menos. Aí, acabou que chegou lá, eles não colocaram o nome da pessoa. 

Aí, o público começou a questionar o factual daquela campanha. Então, eu acho que essa 

é a maior colaboração que a gente tem, que não ficar no de campanha, de tudo feito, 

porque, quando você vai para o público, o público, a primeira coisa que pensa, é que a 

marca está enganando, que é ator, a primeira reação. Esse tato mesmo, que eu acho que o 

jornalista tem mais, eu acho, né? Mas, tem que falar baixo, porque se não... 

Orador A: Bom, mas você está no 8º semestre de jornalismo ainda, como você se 

define? Uma jornalista ou uma publicitária? Ou outra coisa? 
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Orador B: Eu me defino uma jornalista curiosa. 

Orador A: Jornalista curiosa? 

Orador B: É, porque eu sou jornalista, eu falo isso muito isso, e eu sinto muito 

isso, porque, dos meus colegas, a maioria, maioria não, todo mundo trabalha nos ramos 

de jornalismo, mesmo que seja assessoria de comunicação, mas ninguém ligado à 

propaganda, uma coisa comercial. 

Orador A: E você acha que falta um pouco de publicidade no meio jornalístico? 

Orador B: Eu acho que todo mundo deveria trabalhar, todo jornalista deveria 

trabalhar com propaganda. 

Orador A: Falta um pouco? 

Orador B: Sim, porque amplia muito os horizontes. Eu sinto uma comparação, até 

nos trabalhos mesmo da faculdade, uma vivência que o pessoal não tem, porque o pessoal 

fica fechado em redação, e eu tenho já um senso estético... 

Orador A: Que é o que falta no jornalismo? 

Orador B: E principalmente na agência, você tem contato não só com o 

publicitário criativo, você tem contato com a RTV, você tem contato com a produção. 

Orador A: E você acha então que o profissional deveria ser um profissional não 

jornalista nem publicitário, mas um comunicador, um comunicólogo. 

Orador B: Exatamente, eu acho que deveria ter curso de comunicação... 

Orador A: Já existe, tem no Rio de Janeiro, estão fazendo uma faculdade agora lá 

que tem um curso desse. 

Orador B: Eu vi, eu acho que tem que ser assim, um pouquinho de cada, porque 

senão você fica também só um jornalista que acaba reproduzindo as histórias, você não 

tem o tato, sensibilidade. 

Orador A: E você, com essa vivência sua de 3 anos e meio aqui dentro da agência, 

convivendo com publicitários, você acha que você perdeu aquele pouco do ethos do 

jornalista, que é aquela coisa mais social, aquela coisa mais voltada para... você acha que 

você perdeu isso? 

Orador B: Não digo perder, porque que nem eu disse, a gente faz essa questão, 

esse papel de puxar para a terra o criativo, então, a gente está vendo uma campanha, mas 

a gente está... aqui, uma das nossas principais contas, né, de Petrópolis, a gente tem a 

Itaipava, cerveja, né, marca de cerveja. Então, o pessoal já espera o que de uma marca de 

cerveja? Cerveja eles ligam muito com mulher, verão. Então, assim, o nosso papel é 

pensar, espera aí, tem a mulher, mas isso não quer dizer que a gente pode usar o corpo 

dela. 

Orador A: Aliás, está dando o que falar essa campanha essa semana. 

Orador B: Não, tanto é que... agora, eles... agora não, recentemente, desde do meio 

do ano passado, eles tomaram um posicionamento diferente nessa campanha, porque 

antes eles mostravam a verão como um pedaço de carne, a mulher, porque isso é o óbvio, 

é o que se espera. 

Orador A: É a linha criativa para cerveja que não é Premium, digamos assim. 

Orador B: Exatamente. E, agora, que nem, eles estão fazendo as histórias de verão, 

que ela é a personagem principal, mas ela tem uma importância maior. E, até porque ela 

se tornou voz da marca agora. Todo mundo sabe “vai verão, vem verão”. Então, essa 

sensibilidade que o jornalista tem por estar muito ligado com os meios sociais, acho que 

é crucial. 

Orador A: É o que falta no publicitário, talvez? 

Orador B: É, eu acho que é isso, porque para mim não é que eu perdi isso, você 

aprende a lidar, que beleza. Tem o meio social, mas tem a tendência do cliente, tem as 
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ideias que estão feitas. Qual a melhor forma de encaixar essas ideias e não agredir grupos 

sociais, enfim? 

Orador A: Entendi. Vamos lá, então, quais foram as suas primeiras impressões, 

quando você entrou pela primeira vez na agência de publicidade? 

Orador B: Que era o mundo da Alice. 

Orador A: Que era o mundo da Alice. 

Orador B: Festa plena terça feira, o que está acontecendo? 

Orador A: Como você veio parar aqui? 

Orador B: Então, eu tenho um tio que é criativo, dai, por causa dele, eu enviei um 

currículo há um tempo atrás, porque eu já queria trabalhar aqui porque eu considero muito 

a empresa, claro. E, daí, surgiu que eu fui mandada embora, e bem na época, me 

chamaram. 

Orador A: Você sentiu alguma dificuldade para se adaptar a esse mundo da Alice? 

Orador B: Então, no quesito como comunicadora, como jornalista não, porque foi 

minha primeira experiência em comunicação. Mas, no meio de Alice, no começo, eu 

fiquei meio deslumbrada. Eu acho que isso... eu vejo com os estagiários, é normal. Mas, 

com o tempo, você consegue pesar assim a... Às vezes, (não está conseguindo uma coisa), 

todo mundo está se estressando, eu já ah, não vale nem se estressar por isso, eu já sei que 

vai dar. 

Orador A: E você acha que esse mundo que eles, porque é um mundo à parte, o 

que tem acontecendo aqui é completamente diferente do que está acontecendo ali na rua. 

Você vive aqui dentro, respira um ar diferente. Você acha que isso é uma forma que a 

empresa tem para deixar o funcionário mais à vontade, ou é uma forma de que ele produza 

de uma forma um pouco mais tranquila, e, geralmente, agência, a gente extrapola o 

horário, fica um pouco mais tarde, tal, é uma forma de agradar, você acha que é uma 

forma de amenizar esse problema de ficar até um pouco mais tarde, de ter esse... 

Orador B: É, eu não acho que é uma forma de amenizar, porque... 

Orador A: É uma forma, talvez eu não coloquei direito, mas é uma forma de você 

se sentir mais em casa, digamos assim, ter um pouco mais de conforto. 

Orador B: É, porque, assim, o meio de... pelo menos, pelo que eu estou 

vivenciando aqui, essa liberdade que eles... é um ambiente de trabalho diferente, não é 

quadrado, é totalmente, né? 

Orador A: Completamente diferente do que é o jornalismo. 

Orador B: Exatamente. 

Orador A: Uma redação de jornal. 

Orador B: É menos sério, mais descontraído, né? 

Orador A: Não, isso não quer dizer que não deixe de ser... 

Orador B: Sim, que o principal não é... Claro. Isso foi uma coisa que, realmente, 

foi a primeira coisa que me atraiu quando eu entrei, mas eu vejo isso não como uma forma 

de conforto profissional, porque ele vai dar muito da vida dele naquilo. Eu acho que é 

uma liberdade necessária, ainda mais que lida com criatividade, não pode ser uma coisa 

tão regrada. 

Orador A: Beleza. Então está. E, você sentiu algum tipo de dificuldade nessa 

adaptação? 

Orador B: Não, eu achei, na verdade, ótimo. Mas, lá na minha área, a gente não 

tem... A gente é mais pé no chão assim, tipo... 

Orador A: É, para você, qual o papel da tecnologia no seu trabalho? Ela traz algum 

tipo de influência, ela influencia, não influencia? Você já é de uma geração que nasceu a 

pleno vapor, digamos assim, nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais. Eu já não sou. 

Então, eu tive que me adaptar a esse meio. Na minha época, a gente ia para a gráfica com 
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um hd debaixo do braço, porque não tinha pendrive, não tinha internet. Quer dizer, até 

tinha, mas não era boa. Então, era um negócio meio... vocês já vivem dentro desse mundo, 

já está dentro disso, imergido dentro disso. E, você acha que essa tecnologia, o que ela 

representa no seu trabalho? 

Orador B: Eu acho que são ferramentas fundamentais. 

Orador A: Sem ela, não vai? 

Orador B: Com certeza. E, a inovação é fundamental também, não só as 

ferramentas, porque... 

Orador A: E a mudança constante. 

Orador B: Exatamente, porque é assim, por exemplo, a gente tem o facebook. Há 

anos a gente tem o facebook, ah, mas o facebook agora dá para fazer transmissão ao vivo. 

Vamos fazer uma transmissão de um criativo falando sobre a premiação que está 

acontecendo. A gente utiliza essas ferramentas. Então, é até legal, porque como a gente, 

jornalista, a gente está sempre ligada nas notícias, no que está saindo de novo. E, aqui, os 

criativos, o pessoal é muito ligado na tecnologia. Então, a gente vê como uma 

oportunidade. 

Orador A: Mas, você acha que essa tecnologia faz você acumular funções? 

Atrapalha isso? Acumulo de trabalho? 

Orador B: Não, eu acho que facilita. 

Orador A: Facilita sua vida, facilita. 

Orador B: Pode ser acumulo no quesito de você está sempre se atualizando, 

sempre no f5 para estar sabendo o que está acontecendo, mas... 

Orador A: E você acha isso bom ou ruim? 

Orador B: Não, eu acho ótimo. 

Orador A: Você acha ótimo para você? 

Orador B: É, que nem você disse, eu já sou nativa nisso. Eu já acordo, entro no 

twitter para saber o que está acontecendo, não saio de casa sem saber o que está 

acontecendo. Então, para mim, a tecnologia é uma mão na roda. Até, porque, eu faço rede 

social aqui também, aí, que nem, o Enrico veio visitar, todo mundo conhece o (Robson), 

ele é o querido, já pega o celular, tira, posta e pronto. Para mim facilita. 

Orador A: Para você não tem nada contra essa tecnologia? 

Orador B: Não. 

Orador A: Beleza. Como é seu trabalho hoje? Atribuições, papéis, rotinas? Você 

chega aqui que hora? 

Orador B: Eu chego às 10h agora, e saio às 18h10. 

Orador A: Às vezes? 

Orador B: Mas, quando eu estou... é que eu não estou tendo aula, mas quando eu 

tenho eu saio certinho, tem uma van, até então, ou eu saio, ou eu perco a van, aí ferrou. 

Orador A: Tem que sair. 

Orador B: Tem que sair. Mas, e quanto, você disse quanto a rotina de trabalho 

também? 

Orador A: É atribuições, o que você tem? O que você tem que fazer? 

Orador B: Então, eu tenho um job description, que é todo dia, que eu busco posts 

para as redes sociais, busco o que... Fora... 

Orador A: Dos clientes da agência? 

Orador B: Exato. Não só dos clientes, mas dos colaboradores também eu faço um 

apanhado. E, essa ronda serve tanto para gerar posts para a gente, quanto para a gente 

saber o que está acontecendo realmente. Porque, o pessoal posta, por mais que a gente 

está sempre presente, (ininteligível), sempre acaba vazando alguma coisa, uma campanha 
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que está acontecendo e ah, ops, foi de última hora, ninguém avisou, vamos fazer um 

release? Vamos fazer um release. Então, eu costumo fazer essa ronda. Os (clipes, né)? Oi. 

Orador C: Eu vou precisar só conectar o computador depois aqui, porque... 

Orador A: Tranquilo. 

Orador C: Posso? 

Orador A: Pode. Pode continuar. 

Orador B: Então, os (clippings), né? Que isso é muito de jornalismo. E eu faço 

tanto eu trago o que está falando da agência, quanto como as campanhas foram 

divulgadas, que daí entra a questão da divulgação de campanhas. Aqui, eu não faço 

questão de release, não sei o que, mas eu faço divulgação, ligar para as redações, não sei 

o que, e o endomarketing, a gente alinhar com o RH. 

Orador A: Tá. Vamos ver a próxima aqui. Como é a sua relação com outros 

profissionais de outras áreas, no caso os publicitários? Você tem uma relação boa? 

Orador B: Entendi. Ah, tem que ser, né? Hoje mesmo, eu fui fazer o post do dia 

da bermuda, tem que ter, pessoal ajuda aí, vamos tirar uma foto. Então, para mim é bem 

tranquilo, até porque a gente está muito ligada. Quando tem uma campanha, e nós vamos 

divulgar, eu tenho que falar basicamente com todas as áreas. Tem um vídeo eu falo com 

a RTV, um frame, a prova com o criativo, qual vai ser o posicionamento da marca, eu 

falo com o atendimento. 

Orador A: Mas, você acha que... vamos supor, publicitário, ele aceita bem 

qualquer um de qualquer área aqui dentro. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Pelo menos 

quando eu trabalhava com isso eu percebia isso. E se fosse ao contrário, um publicitário 

dentro de uma redação de jornal? 

Orador B: Ah, não, ia falar esse cara é louco. 

Orador A: É louco? Não tem, né? 

Orador B: É, esse cara viaja. Eu acho que eu teria preconceito, de verdade. Aqui 

a gente não sofre esse tipo de preconceito até porque ninguém sabe que a gente não é 

publicitária, eles pensam que todo mundo é. Eles não param para pensar, não, é jornalista, 

é diferente. 

Orador A: Existe uma (rusguinha) entre... 

Orador B: Sim. Eles só sabem assim, a gente precisa deles para divulgar as 

campanhas. Então, vamos ser legal com eles. 

Orador A: Eu tinha uma meta na minha vida quando eu trabalhei em agência, que 

era sempre tem um amigo mídia, a melhor pessoa da agência é a mídia. 

Orador B: A melhor pessoa é (ininteligível). 

Orador A: A minha ex (mulher) era mídia. 

Orador B: Nossa, arrasou. A gente adora mídia, mas não os ex. 

Orador A: Aiai. Vamos lá, próxima, como é a relação de tempo e trabalho, tempo 

de vida, trabalho e lazer, essa divisão? Você consegue dividir bem isso ou acaba o seu 

profissional atrapalhando a sua vida pessoal? 

Orador B: Geralmente não atrapalha. Geralmente, por eu ter uma rotina corrida. 

Eu reservo o tempo do trabalho, foco no trabalho, a faculdade, foco na faculdade. Mas, 

às vezes, nós temos uma ação de cliente, um evento, e daí, acaba passando, ah, tem que 

subir um post tal hora, tem que ir em tal evento. Mas, para mim, é tranquilo isso, eu não 

vejo como um problema. 

Orador A: Não tem problema? Não te atrapalha? 

Orador B: Isso, não chegou no nível de me atrapalhar. Para mim ok. 

Orador A: Você exerce outra atividade de trabalho? 

Orador B: Não. 
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Orador A: Não faz nada, só... porque, eu entrevistei outras pessoas que tinham 

blog, como hobby, às vezes, mas que até gerava uma receita para essa pessoa por causa 

de publicidade... 

Orador B: Sei, eu agora não. 

Orador A: Tá. Como você se imagina daqui 5 anos? Sua função? Você 

profissionalmente. Continuar no mercado publicitário? Ir para redação de jornal? 

Orador B: Não, eu não me imagino. Eu acho muito difícil. Eu comecei em 

propaganda, eu não imagino voltar para a caixa, já comecei fora da caixa. 

Orador A: Entendi. 

Orador B: Eu acho difícil. Mas, assim, talvez, eu me imagino, talvez, porque eu 

gostaria de experimentar um pouco de tudo, mas eu sei que eu não vou conseguir. Então, 

sei lá, se fosse uma revista de uma editoria que eu gosto, eu acho que seria intere... é uma 

experiência que eu queria ter. Mas, a longo prazo, eu acho que a coisa que eu mais 

gostaria, não está ligada com propaganda, porque jornalista entra na faculdade sabendo 

que não vai ganhar bem, essa é a verdade. Publicitário já entre sonhando de ficar rico. 

Então, assim, jornalista é meio besta, não, qual é o valor do meu trabalho, eu estou 

fazendo diferença na vida das pessoas? Pelo menos, eu acho, né? 

Orador A: Melhor do que eu, eu sou publicitário. 

Orador B: Já estou falando que a gente é uma raça superior, não é isso. 

Orador A: Eu fui parar... eu sou publicitário, e fui parar no mestrado de jornalismo, 

eu estou fazendo o processo contrário. Mas tudo bem. 

Orador B: É, você está ficando meio doido. 

Orador A: Aiai. Agora, só para a gente finalizar. Atributos e características de um 

bom jornalista? 

Orador B: Atributos? Compromisso com a verdade, eu acho que é o principal. 

Mesmo em propagando, compromisso com a verdade é o essencial. E, você estar sempre 

atualizado. 

Orador A: E uma característica de um bom publicitário? 

Orador B: Ah, essa eu queria fazer uma piadinha... 

Orador A: Pode fazer, não tem problema. 

Orador B: Não, deixa eu ver... Eu acho que a característica de um bom publicitário 

é não pensar no próprio umbigo, tentar explorar outros universos, sabe? Então assim, eu 

cresci, fiz ESPN, trabalho na Yang, trabalho na (ininteligível), não sei o que. Tentar 

explorar, porque assim como o jornalista, é essencial a gente ter uma carga múltipla 

cultural, eu acho que para o publicitário também. 

Orador A: Com certeza, eu acho, eu também acho isso. Tá bom. Era só isso. 

Vamos aqui desligar. Deixa eu pegar aqui. Olha, falei para você, 20 minutos, certinho. 

entrevista 6 

Duração do Áudio: 00:21:29 

 

Orador A: Está gravando? Está. Está gravando. Vamos lá. Dados básicos, então. 

Nome? 

Orador B: Charles  

Orador A: Idade? 

Orador B: 24 anos. 

Orador A: Formação? 

Orador B: Jornalismo. 

Orador A: Função na agência? 

Orador B: Redator Junior. 

Orador A: Vínculo que você tem com a agência? 
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Orador B: CLT. 

Orador A: CLT. Trajetória, vamos lá. Faculdade? 

Orador B: Eu entrei... Eu comecei fazendo rádio e tv... 

Orador A: Na (FIAM)? 

Orador B: Na (FIAM). Eu fiz um ano de rádio e tv. Aí, eu não curti muito. Aí, eu 

entrei no jornalismo. Aí... 

Orador A: Pode ir. 

Orador B: Desde o primeiro semestre, no final do primeiro semestre, eu consegui 

um estágio em uma revista chamada Análise Editorial, lá do centro de São Paulo, perto 

do Estadinho, restaurante. E, lá, eu fazia mailing, eu atualizava mailing, e quando tinha 

alguns eventos grandes eu ia fazer entrevista. Fazia entrevista por telefone também. Mas, 

basicamente, a tarefa principal era atualizar o mailing da empresa. 

Orador A: Beleza, aqui já falou de tudo da faculdade. 

Orador B: Aí, eu fiquei lá 7 meses. Aí, eu sai de lá e fui para uma agência de 

publicidade, a (Ralas). 

Orador A: E surgiu convite, ou você que caiu...? 

Orador B: Então, a minha namorada, ela trabalhava lá como, eu não lembro qual 

era a função dela, acho que era assistente de monitoramento, alguma coisa assim. Aí, 

surgiu a vaga, eu falei eu vou, o salário é melhor, as condições são melhores, tipo, eu acho 

que vou para lá. Aí, eu comecei a trabalhar nessa agência com monitoramento de redes 

sociais. Eu fiquei lá tipo 2 meses daí eu saí, porque trabalhar (ininteligível) é uma merda. 

É um pensamento, eles têm, a maioria das agências, pelo menos, tem um pensamento de 

tipo você tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. E, isso me ferrava, 

porque eu tinha que estar 7 horas na faculdade, e eu acabava saindo de lá 6:30, 7h. E, eu 

não ficava na (Ravas) agência, eu ficava em uma equipe alocada na (ininteligível), que 

fica no km18, da Raposo Tavares. 

Orador A: Ficava na house, em uma house que eles chamam de house. 

Orador B: É. E, eu saia de lá, pegava um puta trânsito, chegava às vezes 8:30, 9 

horas na faculdade, nem tinha mais aula. Aí, eu saí de lá. Fiz mais um estágio em uma 

revista de corrida de rua, corrida de rua, triátlon e natação... 

Orador A: Aí você voltou para o jornalismo de novo? 

Orador B: Voltei para o jornalismo. Aí, eu fiquei lá como estágio também, mas 

como repórter. E, eu escrevia para esses três portais, eu fazia a cobertura das matérias 

deles. Fiquei lá 1 ano. Saí de lá e fui para uma outra agência. Só que não era bem uma 

agência de publicidade, era uma agência de business intelligence. Nessa, eu fiquei 1 ano 

e 7 meses, que eu trabalhava com conteúdo. Eu escrevia os conteúdos da empresa e de 

um software deles, que é o bus monitor, que é um software de monitoramento de redes 

sociais. Então, basicamente eu tinha que escrever conteúdo ensinando o pessoal de 

publicidade a usar aquela ferramenta, o que eles iam usar. Saí de lá no final do ano 

passado, em dezembro. E, entrei agora nessa agência onde eu estou. 

Orador A: Qual que é a agência? 

Orador B: (Aitilin). É uma agência de, basicamente, o principal dela é TI, eles 

trabalham com TI. Aí, eles compraram uma agência chamada Amplo, que é uma agência 

de marketing, e a Amplo virou meio que a área de digital deles. Então, lá eu sou redator 

junior, eu escrevo conteúdo para os clientes deles. 

Orador A: E, ela é uma agência de médio, grande porte? 

Orador B: De médio. 

Orador A: Médio porte, beleza. 

Orador B: É bem pequena, na verdade, ela tem mais nome, mas é uma agência 

bem pequena. 
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Orador A: E tem clientes bons? 

Orador B: Sim. 

Orador A: E você? Você se define como? Um jornalista? Um publicitário? Outra 

coisa? E o porquê disso? 

Orador B: Ah, eu não me identifico nem como jornalista nem como publicitário, 

eu me identifico mais como escritor. 

Orador A: Como escritor? 

Orador B: É. Eu comecei a escrever quando eu tinha 9 anos. Eu escrevia tipo... Eu 

vi o Senhor dos Anéis, fiquei besta, e aí comecei a criar várias histórias, falei pô, eu gosto 

de fazer isso. Por que eu não me defino como jornalista? Porque eu acho que para você 

se dizer jornalista, você tem que, não trabalhar na área, mas você tem que... 

Orador A: Ter aquele ethos profissional do jornalista? 

Orador B: Não sei dizer, você tem que ter um faro jornalístico, que é uma coisa 

que eu ainda não tenho, eu não fiz nenhum grande trabalho ainda, eu não fiz nada que 

causou, nada que tenha tido uma grande relevância, por enquanto. Eu escrevi um livro 

reportagem, no final do ano passado, sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. 

Esse foi o... Tirando os trabalhos da faculdade, que tipo eu (nem) considero, eu acho que 

esse foi o único grande trabalho de jornalismo que eu fiz, que tenha uma relevância, que 

é importante, que eu até estou pretendendo lançar esse livro ainda. Como publicitário não, 

eu não curto publicidade. 

Orador A: Você não gosta muito de publicidade? 

Orador B: Não. 

Orador A: Mas, você gosta de escrever? 

Orador B: Sim, eu gosto de escrever.  

Orador A: Mas, esse fato de escrever, você percebe que na publicidade, o seu 

trabalho, ele é mais valorizado que no jornalismo? Ou a criatividade é maior para você 

trabalhar com publicidade do que com jornalismo? 

Orador B: Então, eu não acho que seja tão valorizado, mas eu acho que é difícil 

você encontrar publicitários em início de carreira que saibam escrever muito bem. Eu 

posso até estar sendo meio preconceituoso. 

Orador A: Não, não está sendo não. Você está certo 

Orador B: Mas, tipo, é difícil até você encontrar pessoal que se forma em 

jornalismo e saiba escrever bem, o que é um grande problema isso, o pessoal que entra 

na faculdade de jornalismo e fala, ah, gosto de jornalismo, mas não gosto de ler. É um 

problema. 

Orador A: Aí é complicado. 

Orador B: Tá. Você pode falar muito bem, mas a leitura é fundamental, você 

escrever é o maior que está ligado à profissão. 

Orador A: Então você se define como escritor? 

Orador B: Mais como escritor. 

Orador A: Mais como escritor, beleza. Quais foram as suas primeiras impressões 

ao entrar pela primeira vez em uma agência de publicidade? Como foi? 

Orador B: Eu odiei. 

Orador A: Você odiou. 

Orador B: Eu odiei completamente.   

Orador A: Você não gostou? 

Orador B: Não. 

Orador A: Você está ligado que tem muita gente que queria estar no seu lugar, né? 

Como redator. 
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Orador B: Sim. A minha ex namorada mesmo, ela queria ser redatora, e ela nunca 

conseguiu. Ela ficou como assistente, virou coordenadora, e ficou na área de mídia. E ela 

nunca foi ser redatora. E, eu meio que caí assim como redator. 

Orador A: E, você sente alguma dificuldade nessa sua adaptação dentro da 

agência? 

Orador B: Não, muito pelo contrário. Quando eu entrei nessa agência agora onde 

eu estou, o outro rapaz que trabalha comigo que também é redator, ele se formou em 

publicidade aqui na (FIAM), ele chegava para mim e falava, cara, a gente tem que fazer, 

eu tenho um trabalho para você, você não vai gostar, é muito difícil. Eu falava porra, 

beleza, é difícil mas vamos fazer, demorou, só falar. Ele então, você vai precisar 

reescrever todos os textos desse site. Eu puta, é um trampo, mas o que eu preciso fazer. 

Ele ah, não, você só precisa trocar algumas palavras. 

Orador A: É, não é um trampo. 

Orador B: Tipo, mano, você faz isso em um dia, está ligado? 

Orador A: Entendi. Bom, você já explicou o porquê e também... 

Orador B: Quando eu entrei na (Ravas) que foi minha primeira experiência com 

publicidade, o pessoal era muito esnobe de agência. 

Orador A: É porque tem, o publicitário tem essa coisa de quem trabalha em 

agência, tem esse estereótipo, parece que é um mundinho deles, um negócio à parte. Eles 

vivem dentro de uma bolha. 

Orador B: Eles vivem em uma bolha, eles vivem realmente em uma bolha. E, eu 

estava totalmente perdido ali. Eu ia trabalhar, eu falava mano, estou no lugar errado, na 

hora errada, o que eu estou fazendo aqui, quem é essa galera? Como a gente trabalhava 

na Raposo Tavares, não tinha restaurante perto, eles iam de carro almoçar no (Ecobis). 

Tipo, eu tenho 24 reais, velho. Sabe, eu não posso ficar indo almoçar no (Ecobis), eu 

tenho que trazer comida, desculpa. E aí, eu fico com fama de anti social, porque ah, você 

não vai almoçar com a galera. 

Orador A: Então, você sentiu dificuldades na adaptação com o pessoal que é de 

publicidade mesmo? 

Orador B: Sim, bastante. 

Orador A: Tá, entendi. Para você, qual o papel da tecnologia no seu trabalho, o 

que facilita, o que dificulta, existe acumulo de função, multifunções, multitarefas? 

Orador B: Em algumas coisas ajuda bastante. Quando eu preciso fazer algum 

estudo, alguma análise de redes sociais, tipo, tem aquelas ferramentas de monitoramento 

que te dá tudo. Então, tipo, isso ajuda bastante. O que dificulta... Eu tive uma dificuldade 

muito grande essa semana que eu tive que fazer campanha no Google, no Google 

Adwords. Não faço ideia de como é que mexe naquilo, e tipo fala não, você tem que fazer 

isso. 

Orador A: Nem eu. 

Orador B: Não faço ideia de como mexe naquilo. E é uma ferramenta que ela não 

é nem um pouco intuitiva. Tipo, existem ferramentas que você entra lá, você sabe, ah tá, 

você consegue identificar o que... 

Orador A: Mas, por que essa função foi parar na sua mão? 

Orador B: Porque a menina que fazia isso saiu de férias. 

Orador A: Porque não é um... Uma pessoa de criação não é habilitada para fazer 

isso, não dá, a gente trava. Eu sou de criação, eu sempre trabalhei com criação e... 

Orador A: Nossa, eu travo completamente. E, é uma tarefa simples, é bem simples 

você fazer isso, não é uma coisa de outro mundo, mas você não acha... No Facebook 

mesmo, esses dias, eles mudaram alguns termos apenas, antes era engajamento, virou 

envolvimento. Pronto, fudeu. E tipo, cadê? Você entra lá, você vê (ininteligível). 
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Orador A: Já perdeu o que tinha que perder. Mas, você acha que a tecnologia faz 

com que as pessoas acabem acumulando muitas funções? 

Orador B: Sim. 

Orador A: Acaba, né? Vira um cara multitarefas. 

Orador B: Sim, você tem que... Você não pode... Tipo, eu sou redator, mas eu 

tenho que saber mexer no Photoshop, eu tenho que saber fazer isso, aquilo. Eu tenho que 

saber fazer algumas outras coisas para me virar ali. 

Orador A: Entendi. Beleza. Como é o seu trabalho hoje? Atribuições você estava 

falando, você é redator. E a sua rotina? Você entra que horas? 

Orador B: Eu entro às 9, quando eu chego no horário. Na primeira hora eu não 

faço nada do trabalho, eu faço qualquer outra coisa, mas, tipo, não faço nada do trabalho 

se não eu vou bugar, vou travar completamente. E dai, ás vezes, eu faço saque, como a 

menina está de férias, ela que fazia, eu faço saque que umas pousadas. Aí, tem que ficar 

respondendo as pessoas lá, trampo chato para caramba. Depois, eu tenho que escrever 

alguns conteúdos para as redes sociais de algumas marcas. E, basicamente é isso que eu 

faço. 

Orador A: E, você trabalha com algum cara de criação junto? Você forma uma 

dupla? 

Orador B: Sim, é eu e mais um. Eu e o Gustavo. 

Orador A: Você e um cara. Mas, você não trabalha com diretor de arte? 

Orador B: A gente tem dois diretores de arte. 

Orador A: E, você dá suporte para esses caras? 

Orador B: Sim. Tipo, a gente faz o texto, eles fazem a arte. Ou eles fazem uma 

arte para alguma coisa, e (ininteligível) e faço um texto. A gente meio que se ajuda. 

Orador A: Qual a sua relação, colaboração com profissionais com outras funções, 

de outras áreas ali dentro da agência? Você estava falando que... Você já contou um 

pouco, falando que a relação... 

Orador B: É porque é uma equipe pequena lá, a gente está em 5 pessoas, 6 

contando o nosso chefe, mas o nosso chefe não faz nada, então são 5 pessoas. Ele não faz 

nada assim de tarefa braçal, ele coordena. Então, tem eu e o Gustavo, que a gente faz os 

textos, tem o peixe e o Doug que eles fazem a arte, e tem o Marcel que é programador. 

Então, tipo, a gente senta tudo junto em uma mesa assim e fica conversando o dia inteiro 

e acaba... 

Orador A: Isso no seu emprego atual agora? 

Orador B: Isso, é. 

Orador A: Você comentou que no anterior, em outra agência que você trabalhou, 

que a relação que você tinha com o pessoal não era muito legal. 

Orador B: Não, era horrível. 

Orador A: Era horrível? 

Orador B: Era horrível. Eram 9 pessoas... 

Orador A: É, porque aqui é uma pergunta é como me veem, como te viam, e como 

você via os outros. 

Orador B: Então, hoje onde eu trabalho é legal. O que... Nos últimos empregos 

que eu tive, o que mais me atraia eram as pessoas. É bom você trabalhar com pessoas que 

queiram fazer a mesma coisa que você, que estejam dispostas a fazer aqui a que ela se 

propôs. Quando eu trabalhei na (Ravas), a primeira agência, eram 9 pessoas, 3 equipes. 

Era eu fazendo monitoramento, um cara fazendo arte, e uma menina coordenando a gente. 

Então, tipo, eu conversava muito com os outros dois monitores, a gente fazia a mesma 

coisa, então, a gente estava sempre conversando, sobre ferramentas, e tal. Às vezes, 

quando eu precisava de alguma coisa, e eu perguntava para algum deles, eles falavam ah, 
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não sei. Tipo, eles eram extremamente escrotos, se você não sabe fazer, eu não vou te 

ajudar. 

Orador A: E, você acha que esse tipo de coisa era porque você tinha essa formação 

de jornalista ou porque você não se enquadrava dentro do contexto deles, do mundo deles? 

Orador B: Eu acho que é mais ou menos, é um pensamento bem individualista, do 

tipo, eu sei fazer isso, se você não sabe fazer, problema teu. 

Orador A: E, eles eram assim com os outros também? 

Orador B: Sim. 

Orador A: Não era porque era você? 

Orador B: Então, não, eles eram assim mesmo. É porque eles não perguntavam, 

se eles tinham alguma dúvida, eles não perguntavam. 

Orador A: Bem coisa típica de alguns publicitários mesmo. 

Orador B: E eu, tipo, eu falava porra, não sei, vou perguntar. Se eu não sei, justo 

que eu pergunte. E eu perguntava e o pessoal falava ah, não sei. 

Orador A: Outra pergunta aqui. Como é a relação entre tempo de trabalho, tempo 

de vida, ou trabalho e lazer, como é essa divisão? 

Orador B: Puta, é foda. 

Orador A: É? O trabalho acaba te cortando algumas coisas do seu lazer? 

Orador B: Eu acho que, por enquanto, ainda não cortou muito, porque, onde eu 

estou... Já aconteceu de eu ficar até mais tarde várias vezes. Teve uma vez, segunda 

semana nessa agência onde eu estou, fiquei até 2 da manhã trabalhando, mas... 

Orador A: Certo. Não é uma coisa rotineira?  

Orador B: Tipo, não chegou ainda a interferir, tipo, eu falar, puta tenho que sair, 

fazer alguma coisa... 

Orador A: E aquele negócio de desespero, de sms, de whatsapp, o pessoal te 

cobrando de noite? 

Orador B: Começou a acontecer isso hoje. Hoje começou a acontecer isso. A gente 

tem um cliente que ele é chefe em um restaurante. Aí, esse cara... A gente cuida da página 

dele no Facebook. Só que esse cara, ele não entende que você precisa de um tempo para 

fazer as coisas. Então, ele chega sexta feira, e fala assim, eu preciso de um post tal, com 

uma arte tal, falando isso, isso e isso, para ontem, porque isso vai acontecer amanhã. Eu 

tenho que divulgar isso hoje porque é amanhã. Tipo, meu, desculpa, você vem falar 

comigo 10 para as 6, eu tenho só mais uma hora e... Mano, eu não vou conseguir fazer 

isso. Eu até faço, mas vai ficar um lixo. Mas, eu não quero, porque é meu nome que está 

aí, então nem fudendo. E aí, o que ele fez? Ontem, ele pediu para fazer esse post, eu falei 

beleza, eu faço. Aí, vai ter alguns aniversariantes, vão lá, e um dos aniversariante é amigo 

dele. E esse aniversariante queria ele, que a gente fizesse um post para ele, colocar no 

facebook dele. Tipo assim, ele não é cliente, ele é amigo do cliente. 

Orador A: Não, não vai rolar. 

Orador B: Aí, eu falei, não, beleza, a gente faz, foda-se. Aí, o Danilo, que é chefe, 

passou o meu contato para o amigo dele, e o amigo dele começou a me cobrar. Tipo, ele 

realmente começou a me cobrar. Tipo, falou, e aí, está pronto? Será que dá para... Eu 

estava saindo da agência, tipo 6:30 quase, e ele me cobrando, será que dá para postar 

hoje? No meu whatsapp, no meu celular, tá ligado? 

Orador A: Coisa particular sua. 

Orador B: Ele me ligou, eu falei ah, desculpa, cara, eu estou saindo da agência 

agora, não vai rolar isso hoje. No máximo semana que vem, até terça feira, sinto muito. 

Orador A: Entendi, entendi. Então, está começando a... Mas, você ainda consegue 

dividir seu final de semana, tem namorada, consegue ter vida social. 
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Orador B: Sim, eu consigo ainda ter vida social. E é uma coisa que eu vou podar 

totalmente, porque se você começa a deixar, o pessoal acha que é bagunça, então não vai 

rolar. 

Orador A: Exatamente. Você exerce outra atividade de trabalho? 

Orador B: Não, por enquanto não, mas eu estou procurando alguns freelas, e eu 

estou tentando publicar o meu livro reportagem que eu escrevi ano passado. 

Orador A: Beleza. Como você se imagina daqui 5 anos? Função, você 

profissionalmente. 5 anos para a sua geração é um tempo gigante, né? 

Orador B: Eu vou estar com 29, eu tenho que considerar a possibilidade de que eu 

vou estar vivo ainda... 

Orador A: Não, vai estar! 

Orador B: Eu não sei, mas eu espero estar trabalhando com jornalismo de verdade. 

Orador A: Com jornalismo? 

Orador B: Alguma coisa meio que no estilo da Ponte. 

Orador A: O que é Ponte? 

Orador B: A Ponte jornalismo é tipo um veículo de comunicação idependente, que 

fala sobre minorias, basicamente. O foco deles é falar sobre o pessoal que mora na 

periferia, sobre questões de gênero. É um trabalho mais voltado para essa parcela da... 

Orador A: É um trabalho mais social, digamos assim? 

Orador B: É, então, eu pretendo estar trabalhando com isso. E, talvez já ter 

publicado um segundo livro, em 5 anos. 

Orador A: Legal, legal. Atributos e características de um bom jornalista? Para a 

gente ir finalizando. O cara, para ser um bom jornalista tem que ter o que? 

Orador B: Para ser um bom jornalista tem que saber prestar atenção muito nos 

detalhes, acho que isso é o mais importante, prestar atenção nos detalhes. 

Orador A: Certo. E gostar de ler e escrever, né? É o básico. 

Orador B: Isso é o básico de tudo, mas acho que você conseguir captar o que a 

pessoa não fala, acho que isso é essencial. 

Orador A: É o olho clínico do jornalista. 

Orador B: Sim. Tem um amigo meu que ele trabalha no diário de São Paulo, ele é 

repórter, e ele ganhou um prêmio da (Roiters), tipo terceiro lugar, de melhor jornalismo 

esportivo aqui da América Latina, porque ele estava fazendo uma matéria, sobre um time 

de terceira divisão, estava entrevistando uma pessoa aleatória, tipo, uma matéria de por 

que esse time perde tanto, o time não ganha. Estava entrevistando um cara, não tinha 

pretensão nenhuma. Um jogador passou e falou a gente só perde porque é tudo comprado. 

Orador A: E aí ele foi atrás? 

Orador B: Ele foi atrás, ele descobriu um esquema de corrupção nesse clube, só 

por causa do depoimento daquele cara. Ele entrevistou mais alguns caras do clube, 

confirmaram a história. Ele publicou uma matéria falando sobre isso. O Ministério 

Público foi atrás dele, apurou o caso, descobriu a rede de corrupção, que era um cara da 

China que comprava os jogos. Tipo, 23 pessoas foram presas. E aí, ele começou a receber 

propostas da Folha... 

Orador A: E aí é o faro jornalístico da coisa? 

Orador B: Sim, totalmente. 

Orador A: E uma característica de um bom publicitário? 

Orador B: Característica de um bom publicitário? Nossa senhora! Eu acho que... 

É foda. Não ser arrogante não é uma? 

Orador A: Não é uma característica. 
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Orador B: É que, se pensar pelo lado da publicidade, quanto mais foda-se você for 

para tudo, mais você se dá bem. Mas, quanto mais atenção você prestar ao que acontece 

na sociedade e no mundo, aí você se dá bem. 

Orador A: Tem que ser um cara antenado no que está acontecendo? 

Orador B: É, você tem que ser antenado, só que você não pode ser escroto. O que 

eu quero dizer com isso? As campanhas de cerveja, por exemplo. Elas seguiam sempre 

aquele mesmo padrão de mulher gostosa... Faziam uma objetificação da mulher. Algum 

publicitário foi e mudou isso. Tipo, mudou totalmente a linguagem. 

Orador A: O cara que enxergou além? 

Orador B: É, então, eu acho que esse publicitário ele fez um trabalho ok, tipo, ele 

fez um trabalho bom, ele souber ver que aquela linguagem já era antiquada, já estava 

ultrapassada, e tipo, não estava atingindo a parcela que eles queriam atingir. 

Orador A: Pelo que eu estou entendendo, você acha que a publicidade poderia ser 

um pouco mais inteligente? 

Orador B: Sim, totalmente, totalmente poderia ser mais inteligente, mas... 

Orador A: Não é. 

Orador B: Não é. Nesse caso, eu acho que foi, porque, afinal de contas, mulher 

também bebe cerveja. E tipo, você não quer consumir uma marca que diminui você, 

transforma em um objeto a ser consumido também. Então, quando você faz isso, você 

atingiu aquele público também. 

Orador A: Entendi. Meu amigo, era só isso. Eu agradeço muito, sua entrevista, o 

seu tempo desperdiçado comigo aqui. 


