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RESUMO 
 

O objetivo desse artigo é compreender, de modo geral, o consumo de mídia, informação e 
cultura de publicitários curitibanos a fim de identificar as principais fontes de referência 
destes profissionais. Para isso, realizamos um estudo exploratório, de caráter quantitativo, 
através da aplicação de um questionário em agências de publicidade em Curitiba. A partir 
disso, notamos há existência de um perfil de consumo destes profissionais e uma grande 
tendência pelo consumo no ambiente digital, inclusive, como uma demanda do próprio campo 
de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Os profissionais da publicidade antes mesmo de ingressarem no campo como produtor 

do discurso publicitário são receptores-consumidores, ou seja, estabelecem práticas de 

consumo que interferem nos seus modos de ver e entender o mundo social. Muito do que é 

absorvido no seu cotidiano, inclusive fora do espaço publicitário, serve de referência e é 

aplicado nas mensagens por eles produzidas, portanto, justificando a importância de 

compreender o consumo destes atores sobre mídia, informação e cultura. 

Para identificar as fontes de referência na atividade publicitária, mapeamos os 

principais aspetos de consumo sobre mídia, informação e cultura de profissionais de 

propaganda  de  Curitiba/PR.  Para  delimitar  e  caracterizar  o  espaço  social  publicitário, 

adotamos o conceito de “campo social”, proposto por Bourdieu (1989), com o objetivo de 

reconhecer quais as principais fontes desse consumo simbólico, que embasam o processo 
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produtivo das práticas publicitárias e, ao mesmo tempo, definem o perfil dos profissionais 

com formação na área e atuantes no mercado publicitário. 
 
 

Campos sociais: compreendendo o campo da publicidade 
 

Bourdieu (1989) desenvolve o conceito de campos tendo como intuito observar o 

comportamento dos atore sociais em determinados espaços sociais e sua circulação em 

subcampos. Cada um destes espaços tem as suas próprias regras e valores reconhecidos, cada 

um possui diferenças sociais e particularidades, bem como exigências de comportamento ou 

tipo de ação. Desta forma, nenhum campo é igual ao outro e para acessar ou permanecer em 

determinados espaços, necessariamente, é preciso cumprir expectativas para que os atores 

tenham estabilidade e reconhecimento. 

O estudo dos campos propõe delimitar e analisar o contexto, as lógicas e os agentes 

envolvidos em um espaço social específico. Para isso, parte-se da premissa que todo o campo 

possui uma autonomia relativa e possui forças sociais que atuam no seu interior limitando o 

comportamento dos sujeitos, no sentido de gerar expectativas e orientações para a atuação, e 

legitimando capitais e gerando poder e reconhecimento a determinados atores. Neste sentido: 
 
 

A teoria dos campos é, assim, construída, de acordo com Bourdieu (1988), a partir 
de generalizações que vão sendo pouco a pouco efetuadas. Sempre que 
empreendemos o estudo de um campo particular descobrimos características que lhe 
são  específicas, mas  que  podem,  ao  mesmo  tempo,  ser  valiosas  na  análise  do 
funcionamento de outros campos. Bourdieu coloca, entretanto, que a esfera 
econômica não é um modelo fundador da teoria dos campos, mas sim apenas um 
exemplo de um campo. (ARAÚJO; CRUZ, 2009, p.35) 

 
 

No interior dos campos, há a presença de subcampos, que são um detalhamento do 

campo estudado, haja vista que, por vezes, só o campo geral em si não consegue fornecer 

respostas específicas destes micro espaços. Na publicidade, de modo geral entendida como 

uma grande área técnica, existe este problema e a possível solução é a divisão em subcampos 

para  possibilitar  uma  melhor  análise  das  informações,  por  exemplo,  do  subcampo  dos 

criativos. 

O conceito de campos se aplica ao universo publicitário devido há vários fatores, 

como por exemplo, a forma que os profissionais de áreas distintas se comportam diante de 

situações que envolvem o consumo de informação, mídia e cultura, como é o caso do nosso 

objeto de estudo.  Para Bourdieu cada indivíduo se comporta de maneira diferente nos espaços 

os quais circula e interage com as instituições e outros agentes sociais.
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Os campos são resultados de processos de diferenciação social, da forma de ser e do 
conhecimento do mundo e o que dá suporte são as relações de força entre os agentes 
(indivíduos e grupos) e as instituições que lutam pela hegemonia. (BOURDIEU, 
1984, p.114). 

 
 
 

No caso do campo publicitário, no qual reconhecemos a existência de lógicas 

específicas para a sua prática, cada espaço (áreas – por exemplo, atendimento, mídia, criação) 

menor condiciona os profissionais envolvidos e lhes exige o domínio de capitais educacional, 

social e técnico para o exercício da prática e o seu reconhecimento.  Por conta disso, vimos o 

(sub)campo influenciando no consumo simbólico – mídia, informação e cultura, como forma 

de se enquadrar nos padrões, bem como construir repertório profissional capaz de ser aplicado 

no processo publicitário. Petermann (2010), afirma que a publicidade utiliza a vida como 

matéria  prima  para  a  elaboração  dos  seus  discursos  os  quais  partem  do  consumo  de 

referências dos profissionais que nela atuam e seguem também as lógicas do campo midiático. 

A responsável por esta complexidade de diversos campos certamente é a mídia, tendo 

em vista que é ela que atinge o público e o impacta, além de ser o meio no qual se veiculam as 

peças e ações publicitárias. De acordo com Rodrigues (1988), 
 

‘os meios de comunicação social constituem um dos múltiplos campos 
autônomos das sociedades modernas’ (p. 23), e, além disso, são, assim como 
também o são os demais campos sociais, uma instituição que se delimita na 
sua própria esfera de legitimidade pela definição, imposição e defesa de uma 
hierarquia de valores, de uma regulação do seu mercado, na sua transcrição 
em formas simbólicas. Como já dissemos, a partir de Bourdieu, todos os 
campos sociais apresentam homologias estruturais e funcionais, porém além 
destas, existem pontos de divergências e especificidades que identificam 
como sendo este e não aquele campo (apud PETERMANN, 2010, p 3). 

 
 
 

Nestes termos em que os campos foram pensados, o ambiente publicitário é 

legitimamente influenciado muito além de anúncios veiculados, tendo em si valores próprios. 

Eles utilizam-se de meios interligados, tais como a economia e valores da sociedade moderna, 

alimentando-se do que está acontecendo dentro do “universo” de informações, monitorando 

tendências e discussões para não gerar repercussões negativas. No entanto, essas repercussões 

podem ter influencias que vão muito além dos argumentos citados. 

Petermann (2010), esclarece que nos campos de mídia existem seis platôs: os 

profissionais  do  mercado;  as  agências  de  propaganda;  os  festivais  e  premiações;  as 

instituições de ensino superior de publicidade e propaganda; os sindicatos, as organizações e 

conselhos; e ainda, a materialidade da criação publicitária – os anúncios premiados.



-      Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba PR – 04 a 09/09/2017 

 
 
 

Esses platôs são derivados da área de criação que é diretamente ligada ao campos de 

mídia e que interferem no fazer publicitário, posto que cada um deles interliga-se ao outro, 

por exemplo, os profissionais são os que tem a bagagem intelectual e cultural, sem agências 

de propaganda não há um material de qualidade e com excelência profissional os festivais são 

o que motiva a iniciativa e a inovação dentro da criação; e ainda: a agencia como um todo e o 

ensino superior é o alicerce do que vai ser encontrado na rotina publicitária, os sindicatos 

asseguram os diretos dos profissionais e exercem a função de um selo de qualidade, conselhos 

como o Conar (Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária) são o que garantem 

a ética nas campanhas. 

Todos esses fatos interferem de maneira direta e indireta no fazer publicitário porque 

são formas de cultura e informação deste campo. Por exemplo: é como se fosse um ciclo 

vicioso, o que acontece em uma aérea dos platôs interfere no restante. 
 
 

Consumo (do) publicitário: mídia, informação e cultura. 
 

Na sociedade contemporânea, o consumo exerce um papel simbólico quando analisado 

em conjunto com os recursos midiáticos, o que se refere aos usos e apropriações de produtos 

culturais (CANCLINI 1999), neste caso o publicitário tem papel fundamental para produzir 

tais conteúdos e, assim coloca-los em circulação social. Os produtos veiculados fazem o papel 

de demostrar um status ou estilo de vida desejado por muitos, no qual os publicitários também 

sentem esse anseio. O consumo como informação tem o papel de divulgar produtos e 

informações sobre o objeto desejado. Já quando canalizamos o papel simbólico do consumo 

para as mídias, percebemos que elas são as grandes responsáveis pelo impacto positivo ou 

negativo sobre o sucesso comercial de algum produto, porém, tem um papel importantíssimo 

de “treinar” as pessoas sobre os benefícios de algum produto ou serviço, caso o conteúdo 

desse impacto  veiculado  convença nasce uma  cultura de consumo  no  qual  aquisição  do 

mesmo insere o individuo em determinado campo. 
 
 

Na publicidade o consumo simbólico transparece nos conteúdos no qual o profissional 

da área tem acesso, porque ao ter contato com situações cotidianas que insere consumo de 

informação, mídia e cultura, acaba colocando o individuo em um grupo restrito no qual, 

acompanhar esses comportamentos insere ele em determinado campos. 

O comércio trouxe à sociedade o acesso a diversos bens, o que possivelmente elevou o 

grau de necessidade. A partir da década de 1970 até começo da década de 1990, as pessoas
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tinham uma vida com menos opção de consumo e, portanto, muito do que era produzido era 

para si próprias. Diferentemente, hoje, os avanços tecnológicos afetaram as diferentes esferas 

da sociedade, impulsionando o consumo, o que gerou até a substituição dos sujeitos por 

máquinas, tornando-nos cada vez mais dependentes e desvalorizando a capacidade manual. 

Então,  cabe  dizer  que  tudo  está  tudo  mais  acessível  e  moderno,  fazendo  com  que  os 

indivíduos  consumam  cada  vez  mais,  mesmo  que  tenhamos  uma  crise  financeira,  pois 

preferem estar endividados a estar desconfortáveis. Estrategicamente os produtos estão com a 

durabilidade limitada, com o propósito que uma pessoa não passe tanto tempo sem consumir 

novamente. 
 

Assim, existe um vínculo constante e recíproco entre narrativa publicitária e 
consumo. O consumo, como fenômeno da cultura contemporânea, se estabelece 
tanto do ponto de vista histórico quanto lógico, ao ser repassado pela comunicação 
publicitária que envolve produtos e serviços em um complexo de representações 
permanentemente disponibilizadas à sociedade através dos meios de comunicação. 
O significado que o consumo adquire na vida social passa pelos significados a ele 
atribuídos pela publicidade. (GASTALDO, 2013, p. 9). 

 
 

As pessoas muitas vezes sentem necessidades de consumir, porém o desejo é 

despertado após ver mensagens publicitárias em mídias. Mas nem sempre essas comunicações 

são direcionadas para o consumidor em questão e usualmente as pessoas não exatamente 

precisam do objeto. Desta forma, a sociedade faz necessidade e a publicidade mostra o 

caminho de possibilidades. 

Por vivemos  em  uma sociedade  capitalista  em  que o  consumo  é necessário  para 

fomentar diversos eixos da economia, manter o produto em destaque por meio de mídias é 

uma forma relevante de lembrar o consumidor que seu produto existe e, assim, atenda as suas 

necessidades. Há uma guerra do destaque, tanto do consumidor, de exibir seu objeto, e do 

empresário de poder vender. 

O publicitário dispõe diversas informações para obter um bom repertório e sempre 

estar renovando sua bagagem, pois por meio de uma inovação que se apresenta na mídia, de 

reportagens, do ensino nas universidades e da própria vivência nas agências, ele acompanha o 

dia a dia para poder contribuir para um bom resultado na produção publicitária. 

A comunicação faz parte do ciclo do consumo, devido à mesma servir de caminho 

para uma interação entre anunciante e público consumidor. Por isso, a comunicação é a troca 

de informações entre emissor e receptor que a todo o momento revessam essas funções diante 

o ato de se comunicar. Portanto, a comunicação não é eficaz se não inclui também interações 

de colaboração e transação entre uns e outros. (CANCLINI, 1999, p. 76), o que faz sentido
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quando tratamos de um consumo simbólico em que as pessoas adquirem nessas práticas 

sociais mais do que produtos físicos. 

Antes de ser um profissional da área, o publicitário é um consumidor que também 

possui os seus interesses de consumo particulares que extrapolam o âmbito da comunicação, 

mas que igualmente servem de referência para a atuação no campo da publicidade. No caso 

específico da publicidade, existem canais de mídia como Adnews, Meio e Mensagem, Mundo 

marketing, revista Exame entre outros, por exemplo, que apresentam informação sobre ações, 

estratégia e criatividade, reabastecendo o repertório e visando noticiar o que está acontecendo 

no cenário publicitário brasileiro e internacional. 

Cada cultura tem seus conhecimentos diferentes e distintos, fazendo com que pessoas 

tenham um vocabulário e costume com certa diversidade. Isso traz opções de inúmeros perfis 

de consumos entre brasileiros por viverem em locais diferentes, causando impactos de uma 

visão variada, pois nem sempre o que um indivíduo do Sul consome é o mesmo objeto que 

um indivíduo do Norte deseja.   A necessidade de consumir pode ser maior ou menor. Em 

cidades com um consumo de baixo padrão, ainda que sejam urbanas, o consumo pode ser 

irrelevante, de maneira que para esses indivíduos não há um desejo de consumo ou nem 

podem tê-lo, pois vivem de forma simples. O contrário ocorre com um consumidor de alto 

padrão: ele consume mais, talvez mais do que ele precise isto é indiferente para ele. 

O consumo de cultura, segundo Gastaldo (2013), ocorre através do contato com as 

representações sociais em grande medida promovidas pela mídia. No ambiente publicitário 

dissemina-se peças e conceitos que retratam valores e estilo de vida, os quais contribuem para 

a compreensão de mundo e a formação indenitárias dos indivíduos, entre eles os próprios 

publicitários. A publicidade tem uma narrativa que influencia as culturas diversas a partir do 

momento que se conecta com a sociedade, pois, assim, gera argumentos e expressões sobre o 

cotidiano e vice e versa. Os argumentos publicitários vêm dessa conexão, algumas das vezes 

inconscientes, entre o mundo e sua cultura por necessidade do consumo. 
 
 

Para entender as relações que os produtores com os consumidores, a representação 
que todos esses fazem dessa relação deve-se ter em conta esse principio polarizador 
que perpassa pela lógica, funcionamento e transformações no campo em questão 
bem como pela estrutura dos bens simbólicos que ele produz (MIRANDA, 2005, p. 
81) 

 
 

A relação que a produção e o consumo estabelecem também se refletem no meio, 

como campo profissional, afinal, o profissional de publicidade é abastecido pela cultura, o que 

permite propor criações distintas na medida que aciona a sua bagagem que também é pessoal.
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Dependendo do que foi absorvido ao longo da sua vida, os produtos publicitários podem 

tomar caminhos diferentes, podendo gerar engajamento positivo com outros profissionais ou 

caminho adverso que gera polêmica e pode não ser reconhecido dentro do campo publicitário. 

Neste caso, há instituições/agentes como agência, cliente e os outros profissionais legitimados 

pelos campos que balizam e aprovam (ou não) o valor cultural apropriado e posto em 

circulação através do discurso publicitário. 

De acordo com Campos e Campos (2012), as pessoas se apropriam da mensagem 

consumida nos anúncios e, muitas vezes, buscam inspiração para o modo de agir naquilo que 

foi apresentado na publicidade. É o caso do exemplo sobre a campanha do Omega-Tis cujo 

slogan é “Relógio de pulso para homens de pulso” e, segundo os autores, os consumidores 

desta representação, através da ordem simbólica, tendem a se espelharem e ter uma tendência 

em agir como um homem pulso, supostamente forte, que segura as pontas, com elemento 

sexista  que  existe  em  campanhas  afora  e  que  fazem  parte  da  cultura  ou  dos  valores 

transmitidos pelos produtos midiáticos. 
 
 

Aspectos metodológicos 
 

Para entender sobre o consumo dos publicitários, realizamos um estudo exploratório 

de caráter quantitativo, que busca mapear a relação dos profissionais curitibanos com aspectos 

relacionados à mídia, informação e cultura. Para isso, optamos pelo método do estudo de caso 

o qual consiste em analisar o comportamento em determinada situação, neste caso, utilizamos 

como uma forma de delimita tal espaço social, para assim traçar o perfil profissional do 

publicitário em relação ao consumo simbólico. 
 
 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 
contemporâneos [...]. O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas 
pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente 
não são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série 
sistemática de entrevistas. Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas 
históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de 
lidar com uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 
observações - além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional. 
Além disso, em algumas situações, como na observação participante, pode ocorrer 
manipulação informal. (YIN, 2001, p. 27). 

 
A amostra da pesquisa é não-probabilística e foi composta por 35 publicitários, 

majoritariamente  com  formação  superior  na  própria  área,  todos  atuantes  no  mercado 

curitibano, em agências ou empresas. Devido à falta de tempo alegada por grande parte dos 

profissionais, utilizamos diversas estratégias de contato para a coleta dos dados, como e- 

mails, mensagens via Facebook e visitas nos locais de trabalhos (agências e empresas). Os
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critérios adotados para a construção da amostra foram: - atuar no mercado publicitário, em 

agências, empresas da área ou clientes; serem profissionais com formação; e que estivessem 

disponíveis para o contato e aplicação da pesquisa. 

A técnica de pesquisa aplicada foi um questionário, formado por perguntas fechadas e 

algumas abertas, quando se tinha a intenção de compreender a opinião do pesquisado. O 

questionário  foi  disponibilizado  tanto  no  ambiente  digital  (e-mail  e  Facebook)  quanto 

impresso (visitas presenciais) e possuía 34 perguntas que abarcavam aspectos relacionados ao 

perfil do informante e o consumo de mídia, informação e cultura. 
 
 

Questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões 
sobre determinado tema. O questionário é apresentado as participantes da pesquisa, 
chamados respondentes, para que respondam ás questões e entreguem o questionário 
preenchido  ao  entrevistador, que  pode  ser  ou  não  o  pesquisador principal.  As 
respostas são transformadas em estatísticas. (VIERA, 2009, p 15). 

 
 

Por fim, a análise se propõe a traçar e apresentar o perfil destes profissionais, através 

de um levantamento inicial, com o objetivo de expor o comportamento de consumo simbólico 

dos publicitários como sujeitos que antes mesmo de produtores de discurso são consumidores 

de mídia, informação e cultural. Dessa forma, entendemos este como consumo sendo também 

responsável, além das próprias lógicas, valores e práticas institucionalizadas pelo campo, pelo 

condicionamento dos atores e pela construção das referências criativas dos profissionais da 

publicidade. 
 
 

Mapeamento sobre o consumo simbólico de publicitários: apontamentos iniciais 
 

Os publicitários pesquisados pertencem a faixa etária entre 23 e 56 anos, com idade 

média de 27 anos. Todos possuem ensino superior completo e têm formação em diversas 

Universidades e Faculdades na região do Paraná, tais como: Universidade Positivo, Pontifícia 

Universidade Católica, UniBrasil, UniCuritiba, Opet, Universidade Federal do Paraná, FAE 

Business School, Centro Universitário Uninter, entre outros. Dentre eles, 62% realizaram pelo 

menos uma especialização e apenas 3% já possuem mestrado. 

Atualmente, todos os entrevistados trabalham em agência, mas muitos afirmam que já 

trabalharam em outras empresas. As funções desempenhadas são (ou foram): redação, direção 

de arte, planejamento, mídia, atendimento, entre outras, em agências conceituadas dentro da 

região, como Heads Propaganda, Ghfly, Master Comunicação, Motion Digital, Seward 

Comunicação Integrada, Genérica (Grupo Gpac), Mirum, Fuego, Candy Shop, I-Cherry, Leite
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Quente   Comunicação,   Trade   Comunicação   e   Marketing,   Getz   Comunicação,   Verbal 
 

Comunicação. 
 

São inúmeros clientes atendidos pelos publicitários, muitas vezes prestam serviços 

para várias contas ao menos tempo, o que acaba tomando bastante tempo e exigindo muita 

dedicação ao trabalho realizado. Alguns afirmam que já passaram por mais de 15 clientes e 

mais de 100 e-commerce de nível nacional. As empresas atendidas são diversas, variando de 

segmento  e  porte  (educação,  saúde,  automóveis,  órgãos  públicos,  etc)  dependendo  do 

tamanho da agência ou foco de trabalho, são exemplos: Havan, Madero, Bematech, Prefeitura 

Municipal de Curitiba, Volvo Caminhões, Bom Jesus, Hospital IPO, Faculdade de Pinhais, 

Hospital Menino Deus, Doce Fado, Governo do Paraná, Thá, Fundação Grupo Boticário, 

Gazeta do Povo, Omar Calçados, Mustang Sally, Bergerson,  Park Shopping Barigui,  La 

Violetera, Universidade Positivo, entre outros. 

A maioria dos publicitários relatam ter experiência em, pelo menos, outras três 

empresas ou agências, inclusive de nível nacional, antes do trabalho atual, fato que demostra 

uma característica do campo: a grande rotatividade destes profissionais. Dentre as outras 

agências em que esse público já trabalhou aparecem em destaque as de foco no digital. O 

público alvo que colaborou com esse artigo, tem grande relação, com o resultado, quando se 

trata das experiências no meio digital, visto que grande parte ainda é jovem e familiarizados 

com a internet e outras inovações tecnológicas que surgiram nas últimas décadas. 

Quando cruzamos essas informações com conceito de campo abordado nesse estudo, 

podemos dizer existe um sub campo digital, dentro do mercado de trabalho publicitário, que 

ao mesmo tempo demonstra que as gerações Y e Z dominam essas plataformas ligadas a 

mídia online. Ou seja, há uma tendência nos profissionais mais jovens em trabalharem em 

locais  com  foco  na  área  digital,  sobretudo,  por  demostrarem  domínio  das  práticas  e 

ferramentas da internet. Além disso, isso se reforça à medida que entendemos com o campo 

da mídia através da ascensão e o impacto da  a mídia digital neste receptor-produtor da 

mensagem publicitária. 

No  que  diz  respeito  às  plataformas  preferidas  para  o  consumo  de  informação,  a 

internet recebe destaque disparado em relação aos outros meios, especialmente, devido à 

facilidade e à agilidade no acesso, o que permite maior dinâmica no cotidiano das agências, 

bem como em momentos fora do ambiente de trabalho. Isso parece ser mais evidente entre os 

profissionais da mídia e planejamento. A revista também surge como um meio de acesso de 

informações,  o  que  pode  estar  relacionado  ao  fato  de  muitas  dessas  edições  estarem 

disponíveis online e pelo conteúdo exclusivo. Destacamos o caso do jornal e, sobretudo da
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televisão, estarem perdendo espaço no consumo de informação entre este público. Quando há 

o uso da televisão, segundo os pesquisados, fica restrito a noticiários, filmes e documentários. 

Além disso, salientamos o consumo do livro como bastante presente entre os informantes, no 

entanto, este produto midiático é visto muito mais como uma forma de lazer do que 

informativo-profissional. 

A Rede Globo é o canal de televisão aberta mais assistida, seguido pela Band. Cabe 

salientar que a segunda se deve pela transmissão exclusiva do campeonato brasileiro. Outros 

programas consumidos nestas emissoras são as telenovelas (Globo) e reality shows (Master 

Chef,  Band),  os  quais  tem  circulado  e  gerado  muito  conteúdo  nas  redes  sociais,  sendo 

inclusive assuntos que pautam as discussões cotidianas dos profissionais. A maioria dos 

entrevistados possui televisão por assinatura, que traz um acesso segmentado de atrações, 

mais precisamente, filmes, esportes e documentários. Os canais fechados são atrativos pela 

qualidade do conteúdo e maior flexibilidade na programação. 

Quanto ao conteúdo consumido no meio online, notamos que muitos utilizam para 

acessar notícias e redes sociais e assuntos específicos da área de publicitária, que relação 

novamente com a idade desses profissionais, que já tem essa pré-disposição para interação 

com os meios online, no qual as redes sociais também são uma forma de acessar notícias 

através das time line por exemplo. 

O Facebook e o Linkedin são as redes sociais utilizadas com maior frequência pelos 

publicitários, para uso profissional. A primeira por ser a maior rede em número de usuários 

ativos, sendo que 45% da população brasileira tem acesso ao Facebook, somando 92 milhões 

de usuários ativos, conforme dados do IBGE (2015), nessa rede a facilidade de entrar em 

contato com clientes é mais fácil já que a maioria deles tem um perfil ou utiliza os recursos 

para se atualizar. Já o Linkedin é a maior rede social voltada ao uso profissional no qual é 

possível construir uma rede de contatos, além de obter oportunidades profissionais, que para o 

nosso público é interessante para visibilizar e ter acesso a outros portfólios dos trabalhos. 

Ambas  as  redes  são  consideradas  imprescindíveis  para  publicitários,  de todas  as  idades, 

sobretudo, devido à mudança do campo em relação ao mercado, que exige essas redes sociais 

para agilizar o contato e até mesmo criar uma conexão com as novas tecnologias e 

comportamento de usuários. 

Quanto  ao  tempo  gasto  nas  mais  variadas  mídias  digitais,  a maioria  das  pessoas 

gastam entre 4 a 12 horas, acessando todo o tipo de conteúdo. Isso demostra que o uso da 

internet é consideravelmente superior ao tempo gasto com televisão, revista e rádio (1 a 3 

horas). Para eles, isso se justifica pela necessidade profissional e a facilidade de acesso à
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internet  através  dos  aparelhos  celulares.  Pelo  acesso  rápido  e prático  as  mídias  digitais, 

tornam-se aliadas dos profissionais por conta da própria temporalidade acelerada imposta 

pelas agências que, cada vez mais, exigem dos profissionais agilidade e feedback imediato, 

tanto nas solicitações dos clientes quanto no reconhecimento de tendências do consumidores 

Quando perguntados sobre o tipo de publicidade chama mais lhes atenção, não teve 

um consenso sobre o formato mais relevante, porém podemos destacar que anúncios criativos 

com bons argumentos, independente da mídia, são o que chama atenção desse público, ou 

seja, aqueles que fogem do convencional. Para eles, é fundamental a criatividade aplicada no 

campo da mídia, pois isso garante criar peças com boa atuação e que tragam diferenciais no 

mercado publicitário. É interessante mencionar que tais situações, no caso as informações que 

contém das mídias, são utilizadas como referência na rotina produtiva da publicidade. 

Há uma inspiração no que há de mais inovador nas campanhas e anúncios para a 

formulação de novas estratégias e conceitos criativos, principalmente nos planos de mídia e 

planejamento, áreas que precisam ter conhecimento profundo de comportamento do 

consumidor, assim, sendo assertiva e, principalmente, despertando o interesse do público e 

suprindo as necessidades do anunciante. O consenso foi que essas mídias servem de repertório 

para todo  tipo  de campanha,  uma vez  que o  campos  da mídia revela um  subcampo  da 

informação, porque dependendo da necessidade por mais que seja uma notícia relativamente 

inútil,  pode ser a chave de um  conceito  de direção  de arte ou  conceito  criativo  de um 

planejamento de campanha. 

No meio online os sites e portais informativos de ordem geral mais acessados são: 

Globo.com (65%) e Folha de São Paulo (62%), sendo que os usados também aparecem como 

fonte de informação o Portal R7, Terra e Yahoo. Já àqueles relacionados à publicidade, o qual 

o mais procurado é Meio e Mensagem (82%), seguido pelos Adnews (48%) e Clube de 

Criação (24%). Com isso, percebe-se que o profissional da publicidade demostra ter um 

conhecimento amplo e diversificado, que passa desde assuntos gerais da sociedade (política, 

economia, cultura, tecnologia, entre outros) até temas específicos da área (comportamento, 

mídia, tendências, inovação, entre outros). 

Neste sentido, todos os publicitários da amostra afirmam ser fundamental a constante 

atualização e busca por repertório - acompanhar movimentos, novidades, tendências do 

mercado, concorrentes, para que sejam profissionais dinâmicos e capazes de dar conta da 

demanda da rotina profissional e acompanhem as a velocidade do mercado  de  trabalho. 

Alguns profissionais entrevistados relatam que, dependendo do contexto em que estão 

empregados, é necessário transitar em outros campos do conhecimento para que tenham
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condições de construir coisas novas ideias e de obterem inovações no mundo da publicidade. 

No entanto, alertam também sobre o uso excessivo dos modismos para que não haja situações 

senso comum e iguais aos concorrentes. 

Em relação à cultura, percebemos o grande consumo de cinema (93%) e atrações 

musicais (69%), ainda aparece o teatro com 34%, isso revela o perfil atualizado e culto 

comumente associado ao profissional da propaganda. Ir ao cinema é uma prática que faz parte 

da rotina dos pesquisas, sendo que, segundo eles, é o meio cultural mais rápido para absorver 

uma bagagem de referências. Os filmes, enquanto produtos massivos, tornam-se boas 

referências pois são produtos que levam informação e envolvem os fãs. Para os publicitários, 

é preciso ter atenção no que está em cartaz no cinema para saber o que irá agradar ao público. 
 
 

FIGURA 1: “persona” com base nas respostas do questionário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Miguel. 

Idade: 28. 

Mora: Curitiba. 

Formado em: Publicidade e propaganda. 
 

Trabalha: em uma agência de porte médio e já atuou em agências digitais. 

Comportamento: Gosta de ir ao cinema com frequência e estar conectado as redes sociais, 

especialmente, facebook e instagram. É apaixonado por tecnologia. Sua diversão é assistir 

Netflix nos finais de semana. Acessa à internet no aparelho celular para fins profissionais e 

divertimento. Busca muitas referências no site Meio e Mensagem. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que o campo da publicidade é amplo e revela outros subcampos, 

especialmente a partir das alterações tecnológicas e exigências do mercado. Atualmente, o 

mercado em geral está se encaminhando para uma comunicação híbrida, otimizando recursos
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tradicionais,  e  amadurecendo  no  meio  digital,  no  qual  tem  muitos  aspectos  a  serem 

explorados.  Em  Curitiba  constatamos  essa  teoria  nas  agências  visitadas,  por  mais  que 

tivessem um histórico impecável nas mídias tradicionais, estão hoje procurando se dividir, 

para se adequar a um publico cada vez mais exigente. 

Para o publicitário curitibano atender às necessidades de mercado é questão de 

sobrevivência profissional, a maioria dos entrevistados tem idade média de 23 á 30 anos, 

idade em que o contato com as novas tecnologias não é mais uma novidade. 

Por fim, o contato com as mídias digitais, além da agilidade e rapidez é o meio mais 

utilizado para procura de notícias em geral e assuntos específicos no meio publicitário, no 

qual essas informações mudam constantemente. E de alguma maneira serve de repertório para 

elaboração de estratégias de planejamento de mídia e comunicação devido à velocidade do 

conteúdo, que podem ter algo extraído de noticiários de outro lado do mundo, que pelas 

fronteiras digitais torna esse contato possível. 
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