
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

Anúncios Classificados de Emprego: antecedentes e inovações
1
 

 

Nanci Horácio PREITE
2
 

Gino GIACOMINI-FILHO
3
 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, SP 

 

RESUMO 

 

Este trabalho possui o objetivo de abordar aspectos inovadores, históricos e trabalhistas a 

cerca de anúncios classificados de emprego no Brasil referenciando-se no jornal paulista O 

Estado de S.Paulo, cuja relevância e longevidade histórica o fizeram se eleito como objeto 

da pesquisa de campo. Outros propósitos são: discutir o mercado de emprego com ênfase na 

atualidade brasileira; apresentar conceitos relativos às relações de emprego e comunicação 

de oportunidades de trabalho. Para tanto faz uso de referencial teórico e pesquisa 

documental. O estudo mostrou, dentre outros, novas configurações na comunicação 

publicitária voltada para oportunidades de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Anúncios classificados; mercado de trabalho; oportunidades de 

emprego; publicidade; propaganda. 

 

 

1. Introdução 

 

Dentre as várias formas que as pessoas têm para oferecer-se ao mercado de trabalho 

ou informar-se sobre oportunidades de emprego estão os anúncios classificados.  

Se há décadas tais anúncios eram pequenos, somente texto, conteúdo abreviado e 

aglutinado em sessões específicas, essa situação atualmente mostra-se mais diversificada. 

Não somente as novas tecnologias da informação, mas novos contextos de 

competitividade no mercado de trabalho induziram mudanças na comunicação relativa à 

busca e oferta de emprego. 

Assim, os classificados ganharam importância, inclusive nos suportes digitais. 

Porém, as versões impressas são as que trouxeram os primeiros anúncios e até hoje os 

mantém, embora em novas configurações e também em outros espaços editoriais. Réginier 

(2006) aponta que os classificados são responsáveis pela venda de 40% a 50% de 

exemplares de jornais brasileiros impressos nos domingos. 
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Há diversas pesquisas envolvendo o recrutamento de pessoas para o mercado de 

trabalho, porém ainda se mostram insuficientes para dar algumas respostas tendo em vista a 

questões contemporâneas envolvendo o tema (BREAUGH; STARKE, 2000). Os mesmos 

pesquisadores afirmam que, apesar das organizações gastarem consideráveis verbas com a 

publicidade de empregos, poucos estudos contemplam esse tópico. Os estudos envolvendo 

anúncios de emprego são ainda restritos, em que pese à relevância do assunto: 

 
Em geral as pesquisas que fazem uso de anúncios de emprego focam a questão das 

transformações que se colocam sobre uma profissão, um setor econômico ou um 

ramo de atividade. No entanto, esta fonte de dados, além de conter informações 

úteis a este tipo de estudo e subsidiar a elaboração de programas de formação e 

treinamento, permite que se façam outras leituras relevantes em torno do 

funcionamento do mercado de trabalho. (RÉGNIER, 2006, p. 85) 

 

O objetivo deste artigo é abordar aspectos inovadores, históricos e trabalhistas a 

cerca de anúncios classificados de emprego no Brasil. São objetivos secundários: discutir o 

mercado de emprego com ênfase na atualidade brasileira; apresentar conceitos relativos às 

relações de emprego e comunicação de oportunidades de trabalho; elaborar estudo de 

campo referenciando-se no jornal paulista O Estado de S. Paulo. 

Em termos metodológicos, o trabalho faz uso de referencial teórico para sustentar 

conceitos e situações que suportam o objeto de estudo, além de pesquisa documental com 

classificados de empregos veiculados na versão impressa do jornal O Estado de S.Paulo. 

Segundo a Associação Nacional de Jornais
4
, os maiores jornais do Brasil de circulação paga 

em 2011 foram: 1º) Super Notícia (MG); 2º Folha de S.Paulo (SP); 3º Extra (RJ); 4º O 

Estado de S.Paulo (SP); 5º O Globo. Pelo critério de antiguidade, o presente estudo elegeu 

o jornal O Estado de S.Paulo, iniciado em 1875, como veículo para o estudo de campo com 

anúncios classificados. 

 

2. Aspectos ligados às relações de trabalho 

 

No Brasil são usados termos como “relações de trabalho”, “leis trabalhistas” para 

expressar normas e atividades concernentes ao vínculo profissional ou empregatício de 

pessoas físicas. Porém, neste estudo, a abordagem está centrada no emprego e, 

especificamente, na comunicação de oferta de trabalho. Segundo a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), art. 3º: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

                                                 
4
 ANJ. Disponível em: http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-

brasil. Acesso em: 02 jun 2012. Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC) 
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serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário”. 

Portanto, neste estudo, serão descartadas as experiências de trabalho não remuneradas. 

Observa-se que pessoas associam as palavras trabalho e emprego como se fossem 

sinônimos. Embora estejam ligadas, essas palavras possuem significados diferentes. O 

trabalho é mais antigo do que o emprego e existe desde o momento em que o homem 

começou a transformar a natureza e o ambiente ao seu redor a partir da invenção de 

utensílios e ferramentas. Por outro lado, o emprego é algo recente na história da 

humanidade, que surgiu por volta da Revolução Industrial, numa relação entre homens que 

vendem sua força de trabalho por algum valor, ou seja, alguma remuneração, e homens que 

compram essa força e trabalho pagando algo em troca, como um salário. 

Como conseqüência da criação de cargos com maiores qualificações, algumas 

empresas passam a enfrentar o problema de não encontrar no mercado de trabalho 

candidatos preparados para determinadas áreas (DUTRA apud AVEDIANI, 2010). 

A migração do emprego é outro fenômeno decorrente da globalização, que aos 

poucos, se insere no mercado de trabalho brasileiro. 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a migração laboral 

vem, no século 21, se destacando como um dos assuntos principais na agenda política de 

muitos países - países de origem, trânsito e destino. A maioria dos 150 milhões de 

migrantes estimados no mundo são pessoas procurando por melhora econômica e 

oportunidades fora do seu país de origem
5
.  

Harvey (2000) aponta a transição havida entre o capitalismo fordista com o 

contemporâneo. O primeiro caracterizava-se por: uma tarefa específica pelo trabalhador; 

pagamento pela média do tipo de função; alto grau de especialização; nenhum ou pouco 

treinamento; organização vertical do trabalho; nenhuma experiência de aprendizado; ênfase 

na diminuição da responsabilidade do trabalhador (disciplina da força de trabalho); 

nenhuma segurança no trabalho. As relações de trabalho nos tempos atuais se caracterizam 

por: múltiplas tarefas; pagamento personalizado (sistema de remuneração detalhado); 

eliminação da demarcação de funções; treinamento continuado; maior organização 

horizontal do trabalho; aprendizado continuado; ênfase na corresponsabilidade do 

trabalhador; alta segurança para o trabalhador contratado ou temporário. 

                                                 
5
 Migração. Website do Ministério do Trabalho e Emprego, Brasil. Disponível em  

http://www3.mte.gov.br/rel_internacionais/migracao.asp. Acessado em 05/06/2012. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

Segundo Arruda et al (2001), a contratação e a não contratação de empregados 

envolve muita responsabilidade social do empregador, pois esse ritual transcende o próprio 

âmbito da empresa, de forma também que deve ficar claro para o candidato aspectos como 

o perfil real da empresa, as condições em termos de ambiente de trabalho e perspectivas de 

progressão. Essa situação se aplica também a estagiários.  Da mesma forma, quando um 

profissional busca uma empresa para trabalhar, precisa levar em prática os preceitos éticos e 

compatibilizar-se com a cultura organizacional. 

 
No mercado de trabalho brasileiro, a ética parece ser ainda mais falada do que 

vivida. Há necessidade de profissionais líderes, que saibam influenciar seus 

colegas, chefes e gerentes com naturalidade, com inteligência, para que os 

valores morais se sobreponham ao oportunismo, à fraude, ao medo da 

concorrência, aos costumes pouco retos do ramo em que a organização opera 

(ARRUDA et al, p. 110). 

 

A comunicação para o recrutamento de empregados precisa ser inteligível e crível, 

algo propiciado com a correta apresentação da organização e a elaboração do conteúdo de 

forma planejada e com linguagem adequada ao público-alvo. Dependendo do caso, a 

mensagem pessoal é mais eficaz em que se faz necessário o uso de correto tom de voz, 

apelos não verbais que não são possíveis na comunicação escrita (BREAUGH; STARKE, 

2000). Segundo os autores, estudos de anúncios de empregos têm lidado com os efeitos 

positivos da mensagem e informação, como o conteúdo colabora com a percepção ou 

credibilidade da organização. Oferecem um modelo teórico sobre a dinâmica envolvendo a 

organização/empresa e o candidato/empregado no processo que vai da contratação à 

permanência no emprego. Nesse contexto, tanto a organização como o 

candidato/empregado lidam com fatores técnicos/operacionais (habilidades, comunicação, 

desempenho) e fatores emocionais/sociais (expectativas, autoavaliação, satisfação), 

elementos estes que acompanham não somente a contratação, mas a permanência no 

emprego. 

A comunicação é parte essencial na dinâmica para a oferta e obtenção de empregos. 

Levantamento efetuado pela Catho
6
 mostra que a indicação de amigos (networking) é a 

fonte mais utilizada para a contratação de empregados (59%), vindo a seguir de forma 

destacada os classificados online (11%) e na faixa de 5% o envio direto para a empresa e 

anúncio e jornal ou revista. 

                                                 
6
 Fonte: InfoMoney. Networking e classificados on-line lideram ranking de contratação, diz pesquisa. 

19/07/2011. Disponível em: http://www.infomoney.com.br/trabalho/noticia/2160144-

networking+classificados+line+lideram+ranking+contratacao+diz+pesquisa. Acesso em: 02 jun 2012 
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Esse levantamento distingue os anúncios online dos anúncios de meios impressos, 

algo que encontra eco no estudo de Goldfarb e Tucker (2011), pois consideram que os 

anúncios online e off-line lidam com mercados diferentes. 

 

3. Caracterização dos classificados 

 

Seria uma tarefa quase impossível determinar o primeiro anúncio classificado de 

emprego, talvez algo que remonte a própria origem da tipografia e os primeiros jornais 

impressos ainda no século XVI. Mas, para exemplificar o período remoto desses anúncios, 

pode ser mostrado um classificado veiculado no The Columbian Herald (Carolina do Sul, 

EUA), edição de 28 de agosto de 1738, que solicitava dois trabalhadores para cuidarem de 

uma plantação de arroz; os interessados deveriam entrar em contato com os impressores do 

jornal ou no número 84, Bay. Outro anúncio do The Times (Londres), de dois de janeiro de 

1801, procurava alguém para trabalhar como guarda da cidade por três meses, porém o 

candidato teria que ser aprovado pelo supervisor
7
. Nesses dois casos e em muitos outros, 

observou-se que, historicamente, os classificados vinham ao final da edição, entre fios, sem 

ilustração, em tamanhos diminutos e poucas linhas de texto; além do texto ser informativo e 

direto, fazia uso de abreviações. 

Coelho (2000) aponta dois classificados como sendo ilustrativos de uma primeira 

fase de anúncios na área de contabilidade no Brasil, os dois veiculados no Jornal do 

Commercio, Rio de Janeiro. O mais antigo, da edição de 13 de outubro de 1835: “Offerece-

se huma pessoa com boa letra para aprontar alguma escripturação mercantil, ou para ajudar 

algum outro escripturario. Annunciem ou procurem na rua do Ouvidor n. 63”. O da edição 

de 23 de janeiro de 1850, um guarda-livros se oferece para alguma casa de comércio 

ressaltando que domina o idioma francês e sabe falar e escrever bem. 

Sant‟anna Filho (2006) mostra que os anúncios publicitários classificados tendem a 

crescer quando a economia cresce e que num grande jornal brasileiro a renda é obtida em 

função de assinaturas mais venda avulsa (25%), anúncios publicitários (50%) e 

classificados (25%). Salienta que parte do faturamento dos jornais impressos tem migrado 

para outros meios, como TV por assinatura e internet. 

Réginier (2006) menciona as principais inovações nos classificados em três níveis: 

 

                                                 
7
 Informações obtidas em pesquisa nas edições dos respectivos jornais. 
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1. Formatos: de pequenos e discretos, os anúncios passam também a ocupar grandes 

espaços. Eles apresentam com o tempo, presença de elementos gráficos (logomarcas, 

desenhos, molduras, fotos) e variedade na tipologia dos caracteres, parte desse cenário 

possibilitado pelas novas tecnologias com uso de softwares gráficos e editores. 

 

2. Conteúdos: inicialmente (até os anos 1960) eram concisos, caso de usar expressões como 

“procura-se” ou “dirija-se a” para essencialmente informar como os candidatos poderiam 

entrar em contato; a partir de então, os classificados assumem uma função de pré-seleção, 

contendo quantidade expressiva de informações destinadas à “filtragem à distância” dos 

candidatos por meio de dados sobre a escolaridade, experiência, conhecimentos e outros. 

Também apresentam informações sobre o anunciante (posição no mercado, porte etc.), 

tornando-os uma peça de marketing, ou seja, parte do processo de comunicação direcionado 

também aos concorrentes e sociedade como um todo no sentido de beneficiar a imagem 

corporativa. 

 

3. Linguagem: os termos “cifrados” e abreviados, os conteúdos também contemplam 

expressões mais discursivas, completas, menos telegráficas, mostrando qualidade verbal 

dos profissionais envolvidos, inclusive os de comunicação, oferecendo assim novo 

mecanismo de “busca”. 

 

4. Suportes: fariam parte dessa categoria duas vertentes. A primeira ocorre com os suportes 

tradicionais, como jornais e revistas de circulação ampla, que valorizam os classificados 

enquanto estratégia de negócios dando-lhes mais relevância e visibilidade, caso da criação 

de suplementos especiais que agregam notícias, atualidades, informações, conteúdos esses 

elaborados por especialistas. A segunda vertente se expressa pelo uso da internet e os web 

sites de emprego, onde há a gestão de banco de dados de vagas e currículos, possibilitando 

inclusive sua ampliação para a escala nacional ou internacional. 

 

Costa (2007) qualifica o anúncio publicitário em dois gêneros: Anúncio Publicitário 

em Geral e Classificados; ele destaca, ainda, que o gênero “classificados” possui vários 

subgêneros como os de imóveis e automóveis. Nesse sentido, os classificados de emprego 

seriam um subgênero. O autor aponta três características gramaticais ou composicionais dos 

classificados: 1. Tópico do anúncio, ou seja, seção em que aparece o classificado, inclusive 
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em cadernos próprios. 2. Corpo do texto, caso da descrição resumida do produto ou serviço 

destacando as suas características mais relevantes. 3. Meios de contato tais como telefone, 

site e e-mail. 

Régnier (2006) destaca que a construção de anúncios classificados envolve o uso e 

seleção de abreviações, escolha de determinadas expressões e adjetivos, inclusão ou 

supressão de informações (como salário), tamanho do anúncio, meio ou suporte em que são 

publicados, recursos gráficos dentre outros. 

De acordo com Carvalho et al (2012), um anúncio eficiente funciona como um 

cartão de visita da organização, desde que bem elaborado. Isso é possível quando se atenta 

para os cuidados em relação ao texto do anúncio, sua apresentação e localização correta. Os 

anúncios podem, ainda, ser classificados como: 1. Anúncio aberto: é aquele que identifica o 

empregador indicando o nome da organização, endereço, setor para contatos e horário de 

atendimento. 2. Anúncio semi-aberto: aparece a identificação da empresa, mas ocorre uma 

pré-triagem ao se exigir que os candidatos remetam seus currículos para o endereço da 

companhia ou aos cuidados do veículo divulgador do anúncio. 3. Anúncio fechado: é aquele 

em que a empresa patrocinadora da vaga não se declara abertamente. Assim, o recrutador 

vai examinar as propostas que são encaminhadas a ele, selecionando os contatos em uma 

pré-seleção e evitando, com essa providência, a presença de um número demasiado de 

candidatos.  

Gomes (2008) pesquisou 1.744 anúncios classificados de emprego e trabalho no 

Correio Braziliense (Brasília-DF) em 2006 tendo encontrado o seguinte perfil: 45,99% para 

o nível básico, 39,85% para o nível médio e 14,16%para o nível superior. A essas faixas de 

instrução corresponderiam, no primeiro caso, trabalhadores urbanos não qualificados, no 

segundo nível trabalhadores não manuais e profissionais de nível baixo e no terceiro 

predominam ocupações não manuais situadas nos estratos ocupacionais médio-superior e 

superior. Predominam as ofertas do setor de serviços.  

Muitos pesquisadores duvidam da eficiência dos anúncios publicitários de 

empregos, tanto porque muitas vezes são fantasiosos e meramente persuasivos, como 

impedem um mútuo conhecimento das intenções de ambas às partes: candidato e empresa 

(MATHEWS; REDMAN, 1996). Os autores consideram que os anúncios devem focar em 

atributos mais pessoais, temas de vida, caso do retorno positivo que a Volvo conseguiu 

usando tal estratégia. 
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Mathews e Redman (1996) examinaram 1.106 anúncios do jornal mensal americano 

Personnel Management entre 1989 e 1991. A meta era verificar os atributos de candidatos 

mais utilizados nos anúncios de empregos; foram encontrados, pela ordem: comunicação 

(29%), entusiasmo, interpessoalidade, inovação, iniciativa, comprometimento, 

automotivação, criatividade, poder de análise e energia. Cerca de dez anos depois (1996) 

fizeram o mesmo estudo com 500 anúncios encontrando o seguinte resultado: comunicação 

(13%), trabalho em equipe, negociação, gerenciamento, progressividade, poder de análise, 

administração, iniciativa, liderança e entusiasmo. Nota-se, portanto, que habilidades e 

competências de alcance coletivo, senso de organização e empreendedorismo foram mais 

utilizadas em anúncios recentes. 

Mas muitos outros fatores incidem nos anúncios voltados para o mercado de 

trabalho. 

 
Isto porque, sob certos aspectos, os anúncios refletem as regras jurídicas que 

estão em vigência (como por exemplo, a limitação de práticas 

discriminatórias segundo critérios de idade, sexo, raça, etc.; a necessidade de 

diplomas para o exercício de certas profissões, etc.); as convenções que são 

elaboradas em torno da „qualidade‟ de certos trabalhos ou das formas de 

negociação dos contratos e salários; e também permitem que se mapeie a 

presença e a força dos atores que dividem e competem por espaços no 

mercado de recrutamento. (RÉGNIER, 2006, p. 85) 

 

4. Anúncios classificados de emprego: estudo dos classificados Estadão 

 

Na parte introdutória desse artigo justificou-se a escolha do jornal O Estado de S. 

Paulo (também conhecido como Estadão) como veículo de comunicação impressa para o 

estudo com classificados de emprego. Introduzido em 1875 com a denominação A 

Província de São Paulo, passou a ter o título atual a partir de 1890
8
.  

Buscou-se uma amostragem de anúncios a fim de se obter uma visão histórica e de 

inovações dessa modalidade. Para tanto, foram considerados os espaços de anúncios 

classificados veiculados nos anos de 1875 a 2012. Como o primeiro registro de classificado 

de emprego no jornal foi detectado na edição de 08 de janeiro de 1875, as demais edições 

deveriam corresponder a esse dia e mês ou ao dia imediatamente posterior caso o jornal não 

tivesse circulado. O espaço entre as edições foi anual (de 1875 a 1879) e, de 1880 em 

diante, a cada dez anos. A amostra, portanto, foi restrita aos espaços de classificados de 

                                                 
8
 Site do jornal O Estado de S.Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti1.htm. 

Acesso em 20 jun. 2012. 
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emprego e não anúncios com formato “publicitário geral” conforme denomina Costa 

(2007). No período de 1875 a 1879 foi considerada, além de uma avaliação contextual do 

espaço de classificados de emprego (análise conjunta de anúncios), a apreciação de um 

anúncio referência; nos períodos subsequentes (10 anos), foi elaborada uma análise 

conjunta dos classificados. As características dos classificados levaram em conta as 

seguintes categorias (COSTA, 2007), salientando que o suporte será sempre a versão 

impressa do jornal: 1. Caderno/Sessão/Página; 2. Apresentação: Formato, conteúdos, 

linguagem (RÉGINIER, 2006; CARVALHO et AL, 2012); Habilidades e competências 

(MATHEWS; REDMAN, 1996); 3. Meios de contato. 

 

4.1 Resultados e comentários 

 

O primeiro anúncio de emprego encontrado foi em 08/01/1875 no jornal a Província 

de São Paulo.  Um pequeno anúncio do tipo “fechado”, de formato retangular e borda 

simples, encontrava-se no meio das notícias do dia,  logo abaixo as notas de falecimentos. 

Apresentava-se sob o título “ALUGADA” -  Preciza-se de uma que lave e engomme, para 

informações na Loja do Barato, largo do Chafariz, em frente a Igreja da Misericordia. Era 

o início dos anúncios de emprego no jornal. 

No ano subseqüente, 1876, o jornal a Província de São Paulo apresentou uma 

inovação na comunicação do anúncio de emprego, publicando um anúncio do tipo “semi-

aberto” de formato retangular e borda simples; além disso, o título do anúncio, em negrito,  

trazia o ramo de atividade da empresa –Fábrica de Tecidos em São Paulo – ao invés do 

título da vaga como  uma das primeiras formas de atrair candidatas.  Além disso, o 

conteúdo trazia informações de contato e horário. Abaixo, descreve-se o anúncio 

literalmente: 

Acceita-se mais mulheres para o trabalho n'esta fabrica; as pretendentes dirijam-se ao 

escriptório do mesmo estabelecimento das 10 horas ao meio dia. 

 

Como o jornal não circulou no dia 08 de janeiro de 1877 e no dia 09 não houve 

anúncio, consultamos o jornal do dia 10 de janeiro de 1877, onde nos trouxe algumas 

inovações interessantes na apresentação do anúncio, como: a criação da seção “Annúncios”, 

que apresentava os anúncios em geral, bem como as ofertas de emprego e a utilização de 

diferentes fontes com ou sem negrito e de diferentes tamanhos das letras. 
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Encontra-se no jornal do dia 08/01/1878, um dos primeiros anúncios do tipo 

“aberto”, de formato retangular e borda simples, mas onde aparece o nome do 

estabelecimento da oferta de emprego, transcrito abaixo, na íntegra: 

CAIXEIRO Precisa-se de um caixeiro para restaurant. Travessa da Lapa n.2 - Restaurant. 

 

Não se sabe se foi com a intenção de inovar ou aproveitar o valor pago pelo anúncio 

que, em 08/01/1879, o jornal publicou um conteúdo que poderia ser caracterizado como 

anúncio “dois em um”. Trata-se de um anúncio do tipo “fechado”, de formato retangular e 

borda simples, onde se oferecem duas vagas de emprego, conforme abaixo: 

Precisa-se de uma boa criada ingleza ou allemã para tomar conta de crianças. Na 

mesma casa precisa-se de um criado para escriptório. Informações na Rua Da 

Imperatriz n.7 

 

 De 1880 a 1889, os títulos dos anúncios ganharam diferentes tipos de fontes 

parecidas com  a “Bodoni MT Black” e a “Gold Stouty”,  variados tamanhos e a utilização 

de caixa alta (maiúsculas), negrito, ou ambos, eram bastante utilizados. O formato era 

retangular, diferenciando apenas as bordas ora simples ora dupla, prevalecendo-se a 

publicação de anúncios fechados.  

Ainda nesse período, no ano de 1888, observa-se um dos primeiros anúncios a 

mencionar o valor oferecido de salário para a vaga, do tipo semi-aberto, de formato 

retangular e borda simples, fonte parecida com a “Bodoni MT Black”, transcrito abaixo:  

Carpinteiros - Precisa de 30, paga-se de 3$500 a 6$000 por dia; dirigir-se à Empreza [...], 

estação da Louveira, da Compania Paulista. 

 

Nos anos de 1890 a 1900, os anúncios de emprego fazem menção às competências e 

habilidades desejáveis para o preenchimento da vaga, porém, bem discretamente. No final 

desse período, em 1899, percebe-se uma valorização do empregador em relação ao seu 

estabelecimento através de frases como: “importante collegio”  ou ainda, “officina  numa 

das melhores cidades do interior”;  “logar garantido e condições regulares” ao mesmo 

tempo, onde o anúncio começa a solicitar que os interessados enviem uma carta para 

candidatarem-se à oportunidade. 

Na década de 1910, os anúncios mesclam-se entre “fechado” e “aberto” e o formato 

predominante é o retangular, com borda simples e o título da vaga freqüentemente em 

Caixa Alta e negrito. Nesse período, a inovação percebida é quanto à padronização da 

escrita com a frase: “paga-se bem”, talvez no intuito de atrair mais candidatos, conforme 

anúncio transcrito abaixo, na íntegra: 
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ENFERMEIRAS - Precisa-se de duas boas enfermeiras de profissão no Hospital Humberto. 

Paga-se bem e trata-se na secretaria do Hospital (Av. Paulista). 

 

Após 10 anos, em 1920, não foram observadas mudanças no formato dos anúncios, 

apenas uma freqüência maior ao estilo de anúncio “fechado”. 

Entretanto, os anúncios trazem os requisitos necessários ao preenchimento da vaga 

não mais de forma discreta, como em 1900; ao contrário, eles tornam-se obrigatórios e 

colocam frases como “só devem fazer offertas pessoas aptas nesse serviço”. Soma-se a isso 

a solicitação de carta mencionando referências e o “ordenado” pretendido (salário), a qual 

deveria ser enviada aos cuidados do jornal com o código da vaga. 

Na década seguinte, caracterizada pelos anos de 1930, observa-se mudança nas 

opções de formato do anúncio, onde várias empresas optam pelo formato quadrado com 

borda grossa ou dupla. Aqui as inovações ficam por conta da exigência em competências e 

habilidades, principalmente as competências técnicas, como curso médio, idiomas e 

experiência profissional. Além disso, os anúncios começam a colocar a faixa etária 

apresentando-se frases como: “edade de 25 a 30 annos”. 

Percebe-se na década de 1940 várias mudanças dos anúncios de empregos do jornal 

O Estado de S.Paulo, como: a criação da seção “Empregados Procurados”; anúncios feitos 

por agências de empregos
9
; uso da caixa postal e inclusão de número do código do anúncio. 

Os formatos continuam predominantemente retangulares com borda simples e do tipo 

“fechado”. A inovação está na apresentação do título da vaga que vem em caixa alta, 

negrito e com espaçamento entre letras: “ V E N D E D O R”. 

Dando seqüência ao nosso estudo, entramos na década de 1950, onde temos 

inovações tanto no formato quanto nas competências. É oferecido um leque maior de 

opções de formato, do retangular ao quadrado, com borda simples, borda dupla fina, borda 

dupla grossa e borda sombreada. Além disso, pode-se escolher o texto com letras 

maiúsculas ou minúsculas e anúncios com o texto todo em letra maiúscula. Percebe-se que 

a maioria dos anúncios tem caixa postal para endereçamento das cartas, que devem ser 

escritas de próprio punho (entenda-se por currículo).  O caráter “de próprio punho” 

pressupõe-se que os candidatos saibam ler e escrever, ou seja, ser alfabetizado é uma das 

competências exigidas para o cargo. Ainda em competências, cresce o número de anúncios 

                                                 
9
 As agências de emprego são lugares onde as pessoas deixam suas cartas, fichas de cadastro e/ou  currículos e onde as 

empresas anunciam suas vagas. Então, sempre quando for preciso, as agências de emprego entram em contato com as 

pessoas de acordo com o perfil que as empresas estão pedindo. 
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solicitando curso secundário e ser “reservista” que corresponde a já ter prestado o Serviço 

Militar. 

A década de 1960 mostra as empresas investindo mais nos anúncios ao passo que 

compram o espaço de meia página, ou ainda, página inteira para anunciarem suas ofertas de 

emprego. 

Os conteúdos dos anúncios, do tipo “aberto” são escritos para atrair os candidatos às 

vagas e possuem informações relevantes sobre a empresa, seus benefícios e plano de 

carreira. 

Nesse sentido, diversificam-se anúncios em formato quadrado, com bordas simples, 

borda dupla fina, borda dupla grossa e borda sombreada. Porém, os anúncios retangulares 

de borda simples aparecem ainda em maior número. 

Nos anos 1970 os anúncios possuem as mesmas características já apresentadas na 

década de 1960, com um maior número de anúncios em meia página e alguns em página 

inteira. Inicia-se nesta fase, o uso do “Curriculum Vitae” em substituição a “carta”. Por 

isso, ao final de cada anúncio de emprego, tínhamos:  

Enviar “Curriculum Vitae”, especificando qual o cargo desejado, bem como pretensões 

salariais para a  Caixa Postal número XXX. 

 

Nos anos de 1980, apresentam-se classificados de formato quadrado e borda dupla 

nos três tipos de anúncios: “fechado”, “semi-aberto” e “aberto” destacando-se em maior 

quantidade os “semi-abertos” com informações em destaque sobre a empresa, seus 

benefícios, plano de carreira. 

A ênfase nos anúncios fica por conta das competências exigidas: técnicas (nível 

superior; idiomas; experiência) e comportamentais (liderança; relacionamento interpessoal). 

No final do conteúdo anunciado, torna-se comum a expressão “sigilo absoluto”.  

Na década de 1990 o jornal O Estado de S.Paulo inova criando a seção: 

Classificados Negócios & Oportunidades. Oferece anúncios em duas cores: com fundo 

preto e letras brancas ou fundo branco e letras em negrito – alternando letras maiúsculas 

e/ou minúsculas nas informações relevantes como: nome da empresa; principais benefícios; 

forma de contato no currículo. Porém, ao contrário, do que observamos na década de 1980, 

são apresentados predominantemente anúncios no formato “fechado”. 

Dando continuidade às constantes inovações, criou-se na década do início do século 

XXI, uma seção destinada aos anúncios de emprego – Seção Classificados – Emprego.  

Trata-se de um “caderno” com reportagens sobre o mercado de trabalho, dicas gerais sobre 
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a elaboração de currículo; comportamento na entrevista de emprego; pesquisa de salários; 

legislação trabalhista; cursos de especialização, dentre outros.  

Os anúncios aparecem em preto e branco ou colorido; no formato quadrado de borda 

simples ou borda dupla nos três tipos de anúncios:  “fechado”, “semi-aberto” e “aberto”  

destacando-se em maior quantidade os “semi-abertos”. Além disso, os conteúdos exibem as 

principais funções que os candidatos desenvolverão em negrito.  

A caixa postal, tão utilizada nas últimas décadas passa a dividir seu espaço com o 

endereço eletrônico: e-mail. 

Surge ainda, nesta década, a solicitação do currículo com foto e várias empresas 

terminam os seus anúncios, incluindo a frase: 

Aos profissionais interessados, que preencham os requisitos acima, pedimos o envio de 

"Curriculum Vitae", detalhado, com foto recente, situação salarial atual e pretendida, sob 

a sigla [...] 

 

No início de 2010, as mudanças nos anúncios classificados incluem a conectividade 

e interação entre empresas e candidatos a vagas de emprego, garantindo assim uma maior 

agilidade nos processos seletivos das empresas.  

Nesse sentido, o Estadão lança o “Caderno de Empregos” e fecha parceria com o 

portal ZAP (www.zap.com.br)  para oferta e procura de vagas de emprego online, além de 

outras facilidades, como busca avançada de vagas – por perfil profissional, área de atuação, 

nível hierárquico, cidade e/ou estado;  cadastro e gerenciamento de currículos
10

. 

Na chamada era digital, em 17/06/2012, o  Estadão lança o “Estadão.Empregos”, 

que é resultado de uma parceria do jornal Estadão com o site de gerenciamento de vagas 

Monster Brasil promovendo um novo espaço no ramo de empregos. Dispondo de um amplo 

conteúdo, o site fornece dicas e informações úteis desde estagiários a cargos de liderança – 

gerentes e diretores.  Proporciona ainda, a interatividade nas respostas e compartilhamento 

dos anúncios através das redes sociais, como o Facebook e o Twitter
11

. 

 

5. Considerações finais 

 

O mercado de trabalho tem sofrido grandes transformações e a comunicação não só 

pode colaborar ao registrar tais inovações, como tem servido de suporte para o 

oferecimento e promoção das oportunidades de emprego.  

                                                 
10

 Site do jornal O Estado de S.Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em 20 jun. 2012. 

 
11

 Idem. 
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O artigo mostrou que as habilidades e competências requeridas no processo técnico 

e social do emprego foram incorporadas nos anúncios classificados, por estes 

desenvolveram estilos próprios demandando tratamento especializado na elaboração.  

Ou seja, as opções para anunciar vagas ou talentos foram se apresentando de 

diferentes formas em termos de estética, linguagem, aptidões, contato e suportes 

tecnológicos. Se no início anunciar emprego era algo simples e direto, atualmente a 

competitividade no mercado de trabalho exige a opção de outros formatos, dentre eles a 

interatividade empresa-candidato e aspectos sócio-emocionais como liderança, ética e 

comprometimento. 

As parcerias parecem ser também uma nova rota para o setor, pois os jornais 

precisam contar com o expertise de agências ou instituições especializadas na busca e oferta 

de talentos, pois dedicar-se à comunicação do emprego requer profissionalismo. 

Os apontamentos deste artigo não podem ser generalizados, mas mostra lacunas e 

desafios que poderiam ser desenvolvidos por novos trabalhos, pois, como apontado na 

Introdução, os estudos sobre esse tema são escassos em que pese à importância da 

comunicação nas relações de trabalho. 
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