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Resumo 
O presente artigo apresenta resultados parciais obtidos em pesquisa social realizada para 
fins de obtenção de título de mestra, junto à Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP), intitulada Trabalho e Cultura em Agências de 
Publicidade do Brasil3. Com aportes teóricos advindos da Comunicação e Trabalho, da  
Ergologia e o do Trabalho em Publicidade, investiga, inventaria e identificada caraterísticas 
relacionadas ao trabalho e à cultura de grandes agências de publicidade do Brasil. Por fim, 
favorece reflexão crítica a respeito de práticas organizacionais e profissionais, de agências e 
publicitários no trabalho em agências de publicidade.  
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1. Introdução 

 Vive-se a dizer e a ouvir que a contemporaneidade é vertiginosamente veloz e 

instável. Por sua vez, estudiosos abordam a fragmentação de instituições que, durante 

muitos anos, serviram como ancoragens sociais para a formação da identidade cultural dos 

sujeitos (HALL, 2004). De fato, é fácil perceber nos dias de hoje que questões basilares, 

como as de gênero, família, religião etc., são constantemente reformuladas. Não há 

respostas definidas nem definitivas para elas e, muitas vezes, se quer há respostas. Isso 

fragmenta crenças e valores, até então orientantes.  

 Dessa forma, o próprio sujeito pós-moderno acaba por fragmentar-se. Mais do que 

desempenhar um multiplicidade de papéis na sociedade, ou encarar o desafio de ser 

“multitasking” em termos profissionais, é o senso identidade dos sujeitos que vem sendo 

colocado em xeque diariamente, sem que muitas vezes, tenha-se consciência disso. É assim 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de Publicidade e Propaganda, do XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2015. 
2 Mestra em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP), na área de Interfaces Sociais da 
Comunicação. Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Atualmente é docente no curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Anhembi Morumbi e no 
curso de Multimídia da ETEC Jornalista Roberto Marinho. 
3 OLIVEIRA, Daniela F. de. Trabalho e cultura em agências de publicidade do Brasil, analisados sob a perspectiva da 
sustentabilidade organizacional. São Paulo: USP, 214. 194 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2014. 
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que a pós-modernidade é apresentada: vive-se em “uma era do imediatismo, onde tudo quer 

se tornar líquido” (CHANLAT, 2011, p. 35-38).  

 E é da pós-modernidade que interessa lançar olhar sobre o mundo do trabalho, 

especialmente do trabalho intelectual e criativo, como o realizado em agências de 

publicidade. O interesse4 por tal recorte adveio da experiência de trabalho e vivência 

cultural nesses locais por mais de nove, o que propiciou conhecimentos sobre práticas 

organizacionais e profissionais que marcam o setor. O resultado foi a dissertação "Trabalho 

e cultura em agências de publicidade do Brasil, analisados sob a perspectiva da 

sustentabilidade organizacional”, apresentada e aprovada em 04/11/2014 na Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), como requisito parcial à 

obtenção do título de mestra em Ciências da Comunicação. 

 Relacionado diretamente ao tema central do XXXVIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação, pode-se afirmar que o trabalho intelectual e criativo – aquele que 

se realiza diariamente, dia e noite, em agências de publicidade do Brasil - existe por 

excelência na “cidade espetáculo”. Pois sem a intervenção da atividade humana de 

trabalhar, criar e produzir, não há espetáculo algum, seja ele bom ou ruim. Na cena da pós-

modernidade, o trabalho revela-se em único ato, que aciona ao mesmo tempo o social e o 

individual dos sujeitos pós-modernos. 

 Assim, ao considerar-se o trabalho como um ato, uma representação de quem se é 

individual e socialmente, percebe-se que trata-se de um grande evento! Por isso, o trabalho 

já foi ampla e profundamente estudado pelas mais diversas áreas do saber. Pretende-se 

apresentar aqui algumas contribuições do campo de estudos da comunicação. Afinal, 

trabalhar é, antes de tudo, a disposição para se comunicar. Trabalhar evidencia a 

intencionalidade da comunicação (SANTAELLA, 2012).  

 Não por acaso, Armand e Michèle Mattelart (2012) dizem que “as primeiras 

concepções de uma ciência da comunicação” surgem exatamente da observação do mundo 

do trabalho, a partir da descoberta das trocas e dos fluxos observados na divisão do 

trabalho. Os autores remontam Adam Smith (1723-1790) e definem a divisão do trabalho 

como “um primeiro passo teórico” nos estudos da comunicação.  

A comunicação contribui para a organização do trabalho coletivo no interior da 
fábrica e na estruturação dos espaços econômicos. Na cosmópolis comercial do 

                                                
4 O ponto de partida dessas observações é a própria vivência da pesquisadora de nove anos no mercado publicitário 
brasileiro, em um veículo de comunicação e quatro grandes agências de publicidade. 



 
Intercom)–)Sociedade)Brasileira)de)Estudos)Interdisciplinares)da)Comunicação)
XXXVIII)Congresso)Brasileiro)de)Ciências)da)Comunicação)–)Rio)de)Janeiro,)RJ)–)4)a)7/9/2015 

 
 

 3 

laissez-faire, a divisão do trabalho e os meios de comunicação rimam com 
opulência e crescimento. (MATTELART, 2012, p. 13-14) 

 Daí podemos ver a ligação original, embrionária e imbricada do binômio 

“Comunicação e Trabalho”, apresentado por Roseli Fígaro (2011). Não se pode separar a 

atividade humana de trabalhar da atividade humana de comunicar, porque trata-se a mesma 

atividade. Afinal, trabalhar é, antes de tudo, um ato de comunicação. 

 Quando trabalha em uma empresa – considera-se aqui o trabalho em agências de 

publicidade -, além de ser produtivo e conviver socialmente, o sujeito acaba por tecer em 

conjunto uma cultura. Autores da cultura organizacional defendem que esse é um dos 

principais pontos que caracteriza a centralidade do trabalho na vida dos sujeitos: não é 

unicamente o retorno financeiro, mas também o sentimento de pertencimento a um grupo e 

senso de identidade cultural que evidenciam a importância que trabalhar tem para o homem. 

 A cultura que é tecida pelos sujeitos dentro de uma determinada organização é única 

e exclusiva, algo “dinâmico, intangível, uma construção social coletiva, resultante da 

interação de pessoas e grupos em unidades sociais estáveis” (SCHEIN, 1983, 1986). É 

impactada diretamente por decisões da alta diretoria e gestão que, muitas vezes, 

erroneamente, buscam modelar ou impor uma cultura, ignorando que a mesma não pode ser 

forjada. Assim, assume-se que cultura organizacional é fruto do trabalho e se manifesta em 

elementos culturais, como “crenças e pressupostos básicos, valores compartilhados, ritos, 

rituais e cerimônias, estórias e mitos, heróis, normas e comunicação” (FREITAS, 1991, 

p.13-37) nos ambientes organizacionais.  

2. Trabalho e Comunicação 

 Conforme supracitado, os primeiros passos teóricos do campo comunicação, 

surgiram a partir da divisão do trabalho, o que revela a gênese mútua, bem como a 

interdependência entre os temas trabalho e comunicação. Contudo, a reflexão crítica de 

Cláudia Rebechi (2009; 2014), aponta para a parca apropriação da problemática do trabalho 

pela comunicação organizacional, área de estudo que deveria abarcar as relações de 

trabalho e seus desdobramentos.  Segundo a autora,  a área apresenta uma contribuição 

modesta, com “poucas análises críticas que consideram os aspectos que convergem para as 

transformações no mundo do trabalho na atualidade”. Dessa forma, percebe-se um gap 

entre a realidade do trabalho nas organizações e as contribuições da comunicação 

organizacional, tornando evidente a necessidade de superação desse quadro teórico. 
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 Tendo em vista a investigação do trabalho no ethos da produção publicitária 

brasileira, cujo produto é essencialmente conceitual e criativo - as mensagens publicitárias -

, interessa a Ergologia de Yves Schwartz. O autor estuda o trabalho enquanto atividade 

humana e diz que 

 A ergologia é o estudo da atividade, de uma palavra grega (ergasesthai) que quer 
dizer o fazer em geral. A ergologia significa o estudo da atividade humana, o 
tomar em conta a atividade humana (…) Há trinta anos, o ponto de partida do 
que hoje se chama ergologia era o interesse pelo trabalho. E pouco a pouco, 
desde esse ponto de partida, ao encontrar a situação do trabalhador concreto, 
frisado por vários autores, filósofos, começamos a falar de ergologia. Foi ficando 
cada vez mais evidente que atrás do trabalho humano havia uma dimensão geral 
antropológica que animava do interior do trabalho humano e que pouco a pouco 
chamamos atividade. Desde o final dos anos 1990, começamos a falar em 
ergologia. (SCHWARTZ, 2011 apud VIEGAS, 2013, p. 329) 

 Tal abordagem contribui com o estudo de conceitos históricos do trabalho, seus 

diferentes “nascimentos” e sua impossível simplificação. Segundo SCHWARTZ (2011), “a 

vida social apresenta uma tendência a separar o uso prático da razão e a atividade humana, 

negligenciando o trabalho como uma dimensão fundamental de atividade humana”. Neste 

sentido, a abordagem ergológica ocupa-se de questões relacionadas ao sujeito do trabalho e 

sua individuação; os significados e lugares ocupados pelo trabalho na vida e os sentidos 

produzidos e atribuídos à experiência do labor. Ainda, ocupa-se da realização profissional 

enquanto dignificação de histórias de vida. A atividade humana para a Ergologia tem como 

objeto o campo da ética. 

 O ‘trabalho’ é ao mesmo tempo uma evidência viva e uma noção que escapa a 
toda definição simples e unívoca. É sem dúvida nesse ‘e’ que une ‘o trabalho’ e 
‘os homens’ que repousa provavelmente a fonte desse caráter enigmático, 
gerador de paradoxos, e que permite a questão: o que está comprometido – do 
homem – no trabalho? (SCHWARTZ, 2011, p. 20) 

 O campo de estudos da comunicação tem feito importantes aproximações junto à 

Ergologia, porque esta permite “estudar a comunicação a partir da atividade do trabalho, 

tendo como metodologia privilegiar os discursos e as relações de comunicação que se dão 

no mundo do trabalho” (FÍGARO, 2011, p. 76-77). Neste sentido, o binômio Comunicação 

e Trabalho apresentado por Roseli Fígaro (2011) auxilia o tratamento dos desafios do 

mundo do trabalho dos comunicadores, ao requerer que o mesmo “seja a chave para propor 

uma prática de pesquisa que aproxima os diferentes saberes disciplinares à experiência 

vivida, partindo do questionamento orientado pela atividade real de trabalho”, para além do 

prescrito em manuais organizacionais. Pois possibilita “desenvolver estratégias de pesquisa 

capazes de articular os fenômenos relativos a contextos particulares em relação e influencia 
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a contextos socioeconômicos mais amplos. Cumpre esse papel sem desconsiderar os 

sujeitos da comunicação”. (FÍGARO, 2011, p. 76-77). Assim, o binômio Comunicação e 

Trabalho:  
 (...) permite situar de maneira complexa o conceito de trabalho porque o remete 

à atividade humana. Ergon, do grego, ação, criação, obra de arte, dá dimensão 
criadora à atividade humana. Nesse sentido, o trabalho é criação fruto da relação 
do homem com seu meio. É atividade. (...) Tem o objetivo de chamar a atenção 
para as mudanças no mundo do trabalho a partir das relações de comunicação, 
tendo em vista as dramáticas do uso de si por si mesmo e pelo outro 
(SCHWARTZ; DURRIVE, 2003). Ou seja, como os profissionais enfrentam os 
desafios cotidianos e a partir de quais valores e cenários fazem suas escolhas 
para se colocarem em atividade de trabalho. Visto que nas escolhas (por 
exemplo, compartilhar ou não com um colega informações) estão implicados os 
valores que permeiam o mundo do trabalho e o transcendem para outras esferas 
da vida social. (FÍGARO, 2011, p. 76-77) 

3. Cultura e Trabalho Publicitário  

“Os publicitários são os cidadãos mais sensíveis às mudanças na sociedade e, 
para atingir a sensibilidade do público, colocam em movimento dimensões do 
imaginário, das representações do social e do cultural, em especial 
representações do poder, da beleza, da juventude” (MARTÍN-BARBERO, 2002 
apud CARRASCOZA, 2011, p. 18-19).  

 O modus operandi das agências de publicidade do Brasil, foi originalmente 

influenciado pelo modelo americano de advertising a partir da década de 1930. Desde essa 

época a publicidade assumiu nomenclaturas, definições de cargos e funções, bem como 

apropriou-se de palavras do inglês para designar procedimentos e documentos do cotidiano 

das agências. Tais estrangeirismos davam um charme a mais à profissão ao deixar claro o 

quanto a publicidade era cosmopolita e ligada a um mundo muito mais amplo que o senso 

comum. De fato, o publicitário não era um ser comum. Era ele um artista?  

 Pois existe um longínquo debate sobre essa questão: a publicidade pode ser 

considerada arte? O publicitário é também um artista?  

Própria do trabalho publicitário (...) é a questão, que atravessa décadas sem 
consenso, acerca do seu caráter artístico. Polêmicas se sucederam e continuam a 
suceder, ampliadas pelo fato de que a publicidade, desde seus primórdios vem – 
no auge da Belle Époque francesa, quando, de fato, a atividade se consolida 
como práxis de divulgação de produtos -, recrutando na classe artística um 
expressivo contingente de talentos (escritores, pintores, músicos, etc.). 
(CARRASCOZA, 2011, p. 4) 

 Na atualidade, o trabalho publicitário brasileiro e sua cultura certamente 

transformam-se diariamente, assim como o mercado da publicidade.  Contudo, ainda é 

possível encontrar práticas organizacionais e profissionais há muito arraigas à cultura da 

publicidade brasileira, que continuam a impor-se, por vezes, de forma nefasta, sobre o labor 
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publicitário. Entre velhas práticas que tornaram-se fazem parte da cultura das agências de 

publicidade, é possível identificar as longas jornadas que marcam o cotidiano de trabalho 

em grandes agências. Em 1963, David Ogilvy escreveu em Confissões de um Publicitário 

que era “mais divertido estar com excesso de trabalho”, a partir de uma visão econômica a 

respeito do trabalho duro:  “quanto mais você trabalha, de menos empregados precisamos e 

mais lucro realizamos. Quanto mais lucro realizamos, mais dinheiro haverá para todos nós”. 

(OGILVY, 2013, p. 40). O publicitário informou ainda ter descoberto que o pessoal da sua 

agência extraía uma energia extra em ocasiões de pressão: “Quando uma crise os mantém 

trabalhando a noite inteira, o moral fica alto por semanas a fio”. 

 O trabalho duro, sob pressão e em longas jornadas, segundo Carrascoza, resulta do 

objetivo dos anunciantes de terem uma “comunicação visível em tempo integral”. Por sua 

vez, esse objetivo advém do seu “desejo de colonizar a mente de seus consumidores (...) ou 

desejam que estes passem o maior tempo convivendo com suas marcas, o que vai a atuação 

ininterrupta de suas agências de propaganda – e, por consequência, de sua força de 

trabalho”.  
Seja como for, em agência de propaganda (...) é verdadeira a sentença, já clichê 
entre os profissionais, “temos horário para entrar, mas não para sair”, 
estabelecida definitivamente com o avanço das sociedades em rede 
(CASTELLS, 1999). (...) Em verdade, o objetivo das grandes marcas de tornar a 
sua comunicação visível em tempo integral não está centrado apenas em 
mimetizá-la sobre a camada desse presente contínuo, mas em mantê-la viva no 
futuro. (CARRASCOZA, 2011, p. 12) 

 Entretanto, o autor adverte que não apenas massacram as longas horas passadas 

dentro da agência (em muitos casos, superando às 60 horas semanais), mas também o teor 

do trabalho intelectual dos publicitários, sua complexidade, que exige pensar, abstrair, 

conceber, analisar, criar, inovar, traçar estratégias, desenvolver planos, observar o 

comportamento dos consumidores... em qualquer momento do dia ou da noite.  

 “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 de 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 sobre suas mesas. 
(CARRASCOZA, 2011, p. 12) 

 Outra característica há tempos observada no trabalho publicitário em agências de 

publicidade é a glamurização da profissão.  Everardo Rocha (1985), ao fazer um estudo 

antropológico em meados da década de 1980, pesquisou “um grupo profissional que se 

ocupa de produzir publicidade, sobrevive dessa produção e pensa nela na medida em que 
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pensa sua própria trajetória de vida” e identificou a busca pela construção de uma espécie 

“genealogia heroica” publicitária (ROCHA, 1985, p. 37). “Numa profissão em busca de 

prestígio, alguns mecanismos de legitimação são acionados pelos profissionais, fazendo 

uma espécie de ‘imagem’ do grupo para a sociedade” (ibidem, p. 45). Segundo o autor, 

(...) David Ogilvy, explicando a importância de usar sempre os produtos dos 
clientes, diz, entre outras coisas, que seu carro é um Rolls-Royce. Se aqui 
estamos tratando de um superstar da publicidade internacional, a imagem do alto 
padrão de vida e consumo também está presente na publicidade brasileira. 
Genival Rabelo, no livro Tempos Heróicos da Propaganda, descreve o diretor da 
Standart em 1953 como tendo residência com piscina, carro último modelo, 
chofer, cavalos de corrida e gastando “rios de dinheiro”. Tudo isso pode ou não 
ser verdade. Pode ou não atingir a todos os publicitários. Não importa. De fato, o 
que realmente é que isso faz parte de uma “imagem” que o grupo cria para a 
sociedade. (ROCHA, 1985, p. 45) 

 Carrascoza (2011), também considera os relatos autobiográficos de grandes 

publicitários forte influência sobre a concepção do alto padrão de vida que a publicidade 

proporciona. Além disso, tais relatos revelam a auto promoção publicitária, do publicitário 

que promove a si e à sua agência. Segundo ele:  

Confissões de um Publicitário, de David Ogilvy, clássico mundial desse tipo de 
obra que reúne a história do autor e seus cases famosos; ou, para ficarmos na 
literatura nacional, proliferam livros como Fazer acontecer, de Julio Ribeiro, 
com o sugestivo subtítulo. Algumas coisas que aprendi em propaganda 
investindo 1 bilhão de dólares de grandes empresas, Propaganda Ilimitada de 
Francesc Petit, Mais vale o que você aprende do que te ensinam, de Alex 
Periscinoto, Layoutman de José Zaragoza, Criação sem pistolão, de Carlos 
Domingos, entre outros. Nessas obras, os publicitários não apenas engrossam, 
num plano geral, os traços que delineiam a “imagem” de sua profissão, mas 
fazem, no plano específico, a divulgação de sua própria empresa. Cada livro é, 
em suma, uma peça publicitária da agência à qual o seu autor está associado. 
Isso sem contar a quantidade de livros técnicos, tipo manual de criação 
publicitária ou obra de autoajuda profissional, que, direta ou indiretamente, 
descrevem o dia a dia nas agências de propaganda com uma aura de sofisticação 
(CARRASCOZA, 2011, p. 10) 

 Fígaro (2011, p. 81) revela que, entre as profissões da Comunicação Social, os 

publicitários têm salário 22% maior que as demais. Entretanto, questiona se “a faixa 

salarial mais elevada do que a média do mercado justifique, para o funcionário, a pesada 

carga da jornada de trabalho, o ritmo acelerado e estressante, a instabilidade do vínculo 

empregatício e a rotatividade” (2011, p. 94). Contudo, a autora pondera que, apesar de 

haver um quadro de preocupações importantes com relação ao trabalho dos publicitários, 

“as condições gerais de outros trabalhadores são muito piores e a condição salarial e o nível 

de escolaridade lhes permitem ter certa segurança quanto a seu potencial de sucesso 

profissional”. (ibidem) 
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 Outros resultados da pesquisa de Fígaro apontam a alta qualificação do perfil 

profissional: mais da metade (50,7%) dos publicitários entrevistados na agência fizeram 

uma especialização na pós-graduação, e 21,9% têm título de mestre. Ainda, ressalta-se o 

pouco “tempo de casa”: 65% dos entrevistados trabalha a menos de dois anos na agência, 

enquanto que 19,2% tem entre seis e 10 anos na empresa e apenas 5,5% trabalham na 

agência há mais de 10 anos. É possível perceber aqui representada a alta rotatividade que 

marca o mercado publicitário nos dias atuais.  

 Por fim, uma mudança vem ocorrendo, de forma especialmente acentuada na última 

década, e diz respeito ao grande número de jovens nas agências e no mercado publicitário 

brasileiro, de forma geral. Em sua pesquisa sobre o perfil sociocultural dos publicitários, 

Fígaro (2011) analisou os dados obtidos junto a 73 profissionais de uma grande agência de 

publicidade brasileira. E conclui que 53,4% desses, têm entre 25 e 34 anos. Trata-se, pois, 

de um perfil profissional bastante jovem. 

 Por sua vez, Richard Sennett (2008), analisa os relatos de uma profissional desse 

locus e também destaca a demasiada “ênfase na juventude e na boa aparência - as mais 

fugidias, ai!, das qualidades humanas” e que há uma mensagem dramática a qualquer 

sujeito, jovem ou velho, nessa ênfase: a pessoa perde valor de acordo com a experiência 

adquirida. 

Para os trabalhadores mais velhos, os preconceitos contra a idade mandam um 
poderoso recado: a medida que se acumula a experiência da pessoa vai perdendo 
valor. O que um trabalhador mais velho aprendeu no correr dos anos sobre uma 
determinada empresa ou profissão pode atrapalhar novas mudanças ditadas pelos 
superiores. Do ponto de vista da instituição, a flexibilidade dos jovens os torna 
mais maleáveis tanto em termos de assumir riscos quanto de submissão imediata. 
Contudo, esse poderoso recado tem um significado mais pessoal para os 
trabalhadores, além dos preconceitos de poder. (SENNETT, 2008, p. 112) 

 Assim, a predominância de pessoas jovens nas agências escamoteia a falta de perfis 

mais experientes. Carrascoza (2011, p. 17) alega que, no curso que move o trabalho na 

contemporaneidade, “a maioria dos profissionais acima dos 40 anos vai sendo alijada das 

agências de propaganda”.  

4. Características relacionadas à cultura e ao trabalho em agências de publicidade do 

Brasil 

 Pesquisa social realizada no período de maio de 2012 a maio de 2014, como 

requisito parcial ao título de mestra na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo (ECA 

– USP) contou com a participação de 36 profissionais do mercado publicitário brasileiro. 
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Desses, 28 trabalham atualmente em agências de publicidade. Para composição da amostra, 

utilizou-se o critério de inclusão progressiva e aleatoriedade, buscando a pluralidade do 

perfil respondente (Tabela 01). A metodologia contemplou método qualitativo e 

quantitativo, com revisão bibliográfica, análise documental, entrevistas em profundidade, 

questionário em escala likert, visitas a seis grandes agências do Brasil5 e  ao Sindicato dos 

Publicitários de São Paulo.  

Tabela 01: Participantes por área e nível hierárquico nas agências 

Área%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nível%hierárquico M

íd
ia

Cr
ia
çã
o

Pl
an
ej
am

en
to

Pr
od

uç
ão

RH

At
en

di
m
en

to

O
pe

ra
çõ
es

Pr
es
id
ên

ci
a

To
ta
l

Estagiário%F%Assistente 2 2 2 1 7
Analista%F%Coordenador 1 2 1 1 5
Executivo%F%Gerente 2 1 2 2 1 8
Diretor%F%CEO 3 1 1 1 1 7
Presidente% 1 1

Total 8 5 5 3 3 2 1 1 28  

FONTE: Base de dados da pesquisa 

 Os resultados da pesquisa apontaram diversas características da cultura e do trabalho 

em agências de publicidade. Mas ainda assim, crê-se que existam mais características a 

serem inventariadas, igualmente marcantes em diferentes agências. Evidencia-se, portanto, 

a oportunidade de continuidade dos debates sobre o assunto. 

 O primeiro resultado empírico da pesquisa social foi uma agradável confirmação: a 

de que o ser humano gosta de trabalhar, assim como gosta de falar do seu trabalho. Abrir o 

diálogo sobre o trabalho é abrir a mente que pensa livremente e se expõe, sem medo de 

errar ou falar demais. Afinal, o trabalho é exatamente a experiência e é isso que conta. Cada 

sujeito é doutor de si quando fala sobre seu trabalho, quase como pais quando falam dos 

filhos. Neste sentido, a garantia de anonimato das agências e participantes, certamente 

contribuiu para que todos sentissem-se à vontade. Conclui-se que esta intensa apropriação 

dos sujeitos pelo “seu” trabalho coloca em xeque uma visão puramente marxista da relação 

capital-trabalho. Além da mais-valia, há um inegável ganho em experiência de vida, em ser 

um sujeito produtivo, inteligente, criativo; e ter orgulho disso, que somente o trabalho bem 

feito pode proporcionar. De fato, o tempo consagrado ao trabalho é central na vida dos 

                                                
5 Considera-se, para definição de grandes agências na presente pesquisa o ranking “Maiores Agências – Dez/2013”, 
divulgado pelo o IBOPE. O mesmo está disponível em Ranking de Agências: http://www.ibope.com.br/pt-
br/conhecimento/TabelasMidia/rankingdeagencias/Paginas/AGÊNCIAS-50-MAIORES-%20JUNHO%20-2013.aspx 
Consulta em: 19/05/2014. 
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sujeitos; é o tempo “em torno do qual se organizam todos os outros tempos de nossa 

existência social” (PROVONOST, 1986 apud CHANLAT, 2007, p. 192)6. 

 Por fim, abaixo seguem descritas as características que marcam a cultura e o 

trabalho em grandes agências brasileiras e que destacaram-se na pesquisa social. Utiliza-se 

a numeração ordinal apenas para efeito de inventário, não representando ordem de 

importância.  

1. Cultura da “viração”: Legitimadora das longas jornadas de trabalho em agências de 

publicidade, a “viração”, ou o trabalho em três turnos, conforme apontada por Carrascoza 

(2011) já são bastante conhecidos pelos publicitários. Por parte das agências, conta com o 

estímulo de valores heroicos, associados à superação pessoal pelo trabalho. Revela controle 

sutis, como os olhares dos colegas e chefes que reprovam colegas que “ousam” sair às 19h. 

Esta característica gera desgaste físico, mental e psicológico dos publicitários e é o grande 

responsável pelo alto nível de insatisfação desses profissionais revelado na pesquisa. 

2. Ausência de RH estratégico. As grandes agências pesquisadas possuem área de 

Recursos Humanos estruturadas, entretanto, com atuação mais tática e operacional. Os 

próprios profissionais de RH das agências ressaltaram seu papel de psicólogo ou assistente 

social. Isto denota que as agências não focam com precisão a satisfação de seus 

colaboradores. Ainda, os participantes apontaram a ausência de programas de recompensas 

e, de forma geral, poucos treinamentos e cursos específicos de atualização profissional. 

Entretanto, diante do desafio das longas jornadas já encravadas cotidiano de trabalho, há 

necessidade das agências repensarem a atuação estratégica do RH para gestão de talentos, a 

fim de evitar os custos da alta rotatividade e os riscos à imagem institucional das agências. 

3. Simulacro de Sindicato. Diante do cenário de desgaste, a pesquisa ocupou-se em 

compreender a atuação do sindicato da categoria. O resultado revelou total distanciamento 

entre publicitários e seu sindicato: não sentem-se representados e afirmam de forma 

unânime não precisar de tal representação, pois avaliam que o sindicato não faz nada por 

eles. O sindicato, por sua vez, disse que seu “telefone não toca”, que raramente recebe 

alguma denúncia ou reclamação. Quando questionado sobre as longas jornadas, o 

representante do sindicato mostrou pleno conhecimento do que se passa no interior das 

agências, entretanto, com acentuada resignação. Afirma compreender que “os publicitários 

têm um trabalho diferenciado”; que trata-se de uma “categoria diferenciada” e que as 

                                                
6 CHANLAT, Jean-François (coord.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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agências precisam colocar as campanhas no ar dentro do prazo solicitado pelo cliente... por 

isso as jornadas extensas. Certamente, essa visão respalda práticas organizacionais e 

profissionais de longas jornadas, fortalecendo ainda mais cultura da “viração”. 

4. Primazia dos anunciantes: Mentalidade fortemente orientada ao atendimento imediato 

de todas as demandas dos anunciantes, que muitas vezes, exigem prazos curtos ou 

inviáveis. Em contrapartida, a aprovação do trabalho da agência não é tão imediata assim: 

há muitas solicitações de ajustes e modificações por parte dos clientes, o que gera grande 

número retrabalho. A este retrabalho, muitas vezes orientado por subjetividades ou 

arbitrariedades, os publicitários chamam de “refação”. Uma liberdade quase tirana por parte 

do detentor da verba publicitária, que acaba por ser outra fonte de influência das longas 

jornadas vivenciadas pelos publicitários, ao demandar um volume de trabalho muitas vezes 

maior que o necessário. 

5. Insatisfação dos publicitários. Diretamente relacionada às longas jornadas, fala-se 

especialmente do trabalho que ultrapassa a dez horas por dia e adentra finais de semana, 

sem o devido pagamento de horas extras ou compensação por banco de horas, passando-se 

dessa forma, ao arrepio da lei. Mas a insatisfação, conforme aponta a pesquisa, também é 

resultado da falta de reconhecimento e valorização do engajamento e empenho dos 

publicitários para com suas agências. Entretanto, são poucos os relatos de queixas que 

foram levadas até os superiores, revelando outros traços culturais brasileiros: a postura de 

espectador e a tendência a evitar conflitos. O receio, nesses casos, é de prejudicar a própria 

imagem profissional ou “estragar o clima” da agência.  

6. Glamourização da profissão: Festas, premiações e a mais variada gama de eventos 

culturais e de marketing: os publicitários frequentam profissionalmente lugares sofisticados. 

Faz parte do dia a dia, principalmente dos mídias, almoçar em restaurantes caros pagos 

pelos executivos de veículo, seus parceiros de negociações. As próprias agências visitadas 

apresentam-se de forma elegante, desde a beleza das recepcionistas, quadros e obras de ate 

de artistas famosos e até as cadeiras assinadas. Entretanto, a glamourização tem o poder de 

agir como recurso que "compensador" das duras rotinas nas agências, de forma semelhante 

à compensação causada pelos altos salários. 

7. Informalidade: Todas as agências pesquisadas utilizam a comunicação em sistema de 

“portas abertas”, onde todos tem liberdade para falar com todos, sobre qualquer assunto. 

Entretanto, apesar de muito celebrada pelos manuais de gestão, tal sistema de comunicação 
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pode escamotear queixas genuínas, que poderiam ser capturadas de outra forma, 

preservando a identidade do funcionário insatisfeito. A informalidade também marca o 

vestuário, o acesso irrestrito à internet e redes sociais, além de horários de entrada e saída 

raramente definidos. Este quadro pode passar aos funcionários uma especiosa sensação de 

liberdade. 

8. Heróis publicitários: Os valores organizacionais são incorporados na figura de seus 

fundadores. Suas imagens estão estampadas nas paredes, suas frases célebres são 

compartilhadas em materiais internos e externos. A cultura de cada agência recebe 

influência direta de seus heróis. Eles representam a vitória no negócio da publicidade, as 

agências buscam valorizar seus feitos e acabam por utilizá-los como exemplo de superação, 

pois “se eles conseguiram, você também pode”. De forma sutil, lidam com a ambição 

individual e coletiva. 

9. Espírito de união e camaradagem entre os publicitários. Ponto que equilibra a forte 

competição externa da agência por prêmios, anunciantes, contratação de talentos e 

campanhas que caiam no gosto popular ou impactem pela inovação. Predomínio de 

cordialidade nas relações interpessoais, amizade e humor e brincadeiras. 

10. Orgulho e pertencimento: Interessante observar que os publicitários sentem muito 

orgulho de ser aquela grande agência. As entrevistas revelaram que muitos “viram a noite” 

por orgulho do seu trabalho, do que fazem, do que querem ver “na rua”. É bastante alto 

índice de engajamento dos publicitários com suas agências, revelado em análise documental 

e entrevista. É um dos laços mais fortes que une os publicitários às suas agências. 

11. Influência da moda. Observadores sociais, os publicitários estão sempre atentos ao que 

ainda não está em evidência, mas em breve estará. Roupas, música, comportamento... a 

imagem dos publicitários para si mesmos e para a sociedade é fortemente ligada à moda, 

sendo importante “ter um estilo próprio”; ser a própria marca pessoal.   

12. Personalismo nas relações, influenciado, principalmente pela forte auto-

regulamentação do mercado publicitário brasileiro expressa no tripé anunciante-agência-

veículo, definido pelo Conselho Executivo de Normas Padrão da Atividade Publicitária 

(CENP)7.  

                                                
7 Normas-padrão da atividade publicitária. Site do CENP. Disponível em: 
http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_Portugues.pdf Consulta em 25/06/2014. 
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 Diferentemente dos mercados americano e europeu, o Brasil tem seu próprio modelo 

de negócios, que inibe a atuação de agências de mídia, ou mesmo de agências que não se 

enquadrem na definição de “agência de publicidade” desta entidade. Dessa forma, agências 

especializadas unicamente na compra de mídia são barradas do negócio. Em termos 

culturais e de trabalho,  tal regulamentação e, no Brasil, é movida pelo personalismo nas 

relações entre executivos comerciais de veículos e profissionais mídias das agências, 

responsáveis pela venda e compra, respectivamente, de boa fatia da mídia brasileira para 

seus anunciantes. Há um paparico muito evidente, mas isso não chega a ser um mal, já que 

percebe-se um evidente compromisso ético nesta questão. O fato é que entre festas, 

almoços, presentes e premiações proporcionados pelos veículos, o profissional de mídia 

brasileiro pode desfrutar da efervescência cultural a custo zero. Um brinde que, certamente, 

anestesia as noites trabalhadas. 

13. Hierarquia e centralização do poder nas agências: Apesar da informalidade 

avalizada pelo sistema de comunicação em portas abertas, em que todos tem acesso a todos, 

igualmente, nas grandes agências de publicidade o poder concentra-se nas mãos do alto 

escalão. São as “máscaras da flexibização”, apresentadas por Sennett (2008). A 

centralização do poder está relacionada à baixa autonomia e parco empoderamento dos 

níveis gerenciais, revelados na pesquisa: os gestores de forma geral (supervisores, gerentes, 

chefes) têm autonomia apenas nos limites de sua área. Favorece o isolamento das áreas, 

movimento contrário ao de integração, desejado pelas agências, além de, em alguns casos, 

desacreditar o gestor como um solucionador estratégico dos problemas da agência.  

14. Separatismo interno.  Apesar dos discursos de integração das agências visitadas, a 

pesquisa social revelou uma estratificação social interna, em que a área de criação ocupa o 

topo da hierarquia. Também foi identificado um sutil desprestígio interno do profissional de 

mídia, “artista” menor, de números e planilhas.  

15. Mensuração da eficácia e eficiência da publicidade. A aura artística da publicidade 

cada vez mais cede espaço com o “poder cabalístico dos números” (FLEURY, 2009). Se a 

antiga frase que estigmatiza a publicidade desde época vitoriana: ‘quando gasto um dólar 

com a publicidade, sei perfeitamente que metade não servirá para nada; infelizmente não sei 

qual delas’ era o despeito de qualquer anunciante, desde o início do ano 2000 (graças à 

internet), as análises sobre os retornos de campanhas publicitárias estão cada vez mais 

sofisticados, e embasam decisões importantes sobre verbas futuras. Já não basta às agências 

venderem criatividade, pois os anunciantes estão habituados com a leitura dos números que 
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expressam o sucesso ou o fracasso de suas estratégias. Entretanto, a mensuração também 

acarreta um grande volume de trabalho, ao dar ao anunciante a certeza de que toda 

campanha poderá ser modificada e otimizada a qualquer momento do dia ou da noite.  

16. Malandragem ou jeitinho. O mercado brasileiro dá uma grande importância aos 

prêmios conquistados pelas agências. Eles conferem a reputação de criatividade que as 

agências e os publicitários desejam ter. Para os publicitários, uma grande ideia ainda pode 

garantir uma promoção, a visibilidade no mercado que fará “o valor de seu passe” 

aumentar... ou, no mínimo, uma viagem até Cannes.  

 Porém, no afã de conquistar mais um “leão”, agências e publicitários burlam 

regulamentos das principais premiações da publicidade mundial, inscrevendo “peças 

fantasmas”, que nunca veicularam de fato. Sem a limitação real das verbas dos anunciantes 

ou das exigências do público ou do Conar, os publicitários esmeram-se, dias e noites, no 

ofício de criar um simulacro de publicidade. Tal prática conta com apoio ou conivência dos 

executivos de veículos, que, quando solicitados, inserem na programação as peças 

fantasmas, forjando um comprovante de veiculação. 

 Ainda neste traço cultural pode-se enquadrar a atuação organizacional das agências 

de publicidade em relação às suas longas jornadas. Aqui, tal traço aproxima-se de outra 

característica cultural brasileira: o sentimento de impunidade,  a partir da certeza de “nada 

vai acontecer mesmo”. 

17. Juniorização: Os jovens tomam os espaços das agências de publicidade, é bonito de 

ver. Mas há questões subjacentes que merecem atenção. Uma delas é que diante das duras 

rotinas nas agências, os jovens têm mais disposição para enfrentá-las. Outra, diz respeito a 

senioridade: mais que perverso, é antieconômico que uma pessoa plena em suas 

capacidades criativas e produtivas “saia de cena”, por qualquer motivo. Além disso, o 

jovem deixa de conviver e aprender com quem sabe mais que ele sobre publicidade. Mas a 

questão central é: esses jovens que hoje estão trabalhando nas agências, também deixarão 

eles esse locus antes dos 40? Continuarão seguindo a história de juventude e beleza que a 

publicidade obriga, mesmo quando não forem mais jovens ou belos?  

5. Considerações Finais  
 As agências participantes desta pesquisa foram escolhidas por serem grandes e 

desejadas agências. Infere-se que, sendo “cristais” do mercado publicitário brasileiro, sejam 

exemplo de sucesso a ser seguido por todas as demais agências, pequenas e médias do setor. 

Essas agências revelaram ter de seus colaboradores um sentimento valioso demais para ser 
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desperdiçado: o alto engamento e orgulho por ser aquela agência. Assim, incorporar metas 

pessoais que tenham valor organizacional. Mais: considerando que as agências estão cheias 

de jovens com grandes ideias e sonhos, podem sempre que possível, utilizar as ideias 

criativas de seus publicitários para melhorar gestão, especialmente de talentos. Pois o 

envolvimento dos colaboradores nos planos estratégicos da empresa reforça o sentimento de 

orgulho e pertencimento. Enfim, percebe-se muitas oportunidades.  

 Porém, evidenciam-se pontos a serem superados por parte das agências, como o 

trabalho sob pressão em longas jornadas e a execrável desvalorização dos trabalhadores 

mais experientes. Entretanto, uma visão sustentável do trabalho é suficiente para orientar 

decisões estratégicas que coloquem o trabalhador (ou o capital intelectual) em situação mais 

confortável na relação capital-trabalho. Dessa forma, as próprias agências saem ganhadoras 

de relações mais confiáveis, firmes e estáveis com seus colaboradores. 
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