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Resumo 
 
Tendo em vista as longas jornadas que se passam nas grandes agências de publicidade do 
Brasil, o presente artigo aborda a questão do trabalho no locus da produção publicitária 
nacional, enquanto desafio da comunicação para a gestão da sustentabilidade 
organizacional. Interessa investigar o trabalho nas agências de publicidade, a fim de 
identificar aspectos envolvidos na manutenção de desequilíbrios encontrados3 nas relações 
entre agências e publicitários. Para tanto, utiliza-se pesquisa social exploratória, com as 
técnicas de observação participante, entrevistas em profundidade e o instrumento 
questionário em escalas Likert. Os resultados obtidos apontam para nuances culturais que se 
relacionam com as extensas jornadas de trabalho nas grandes agências de publicidade 
instaladas no país. 
 
Palavras-chave 
 
Trabalho Publicitário; Agências de Publicidade; Comunicação Organizacional; Cultura; 
Sustentabilidade Organizacional. 
 
 
Introdução 

 Trabalhar em uma grande agência de publicidade é o sonho de muitos jovens que 

cursam ou pretendem cursar Publicidade e Propaganda. A publicidade é uma profissão 

muito atraente4; o trabalho publicitário, historicamente associado à arte, tem como marca 

criatividade. De fato, muitos artistas passaram pelo ofício da publicidade, entre ilustradores, 

compositores, escritores e desenhistas5. Além disso, há o glamour das premiações nacionais 

e internacionais, festas e outros eventos. As grandes agências de publicidade, por sua vez, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2014. 
2 Mestranda 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). Pesquisa a sustentabilidade organizacional nas agências de publicidade brasileiras, sob orientação do Prof. 
Dr. Mitsuru Higuchi Yanaze.  
3 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. 
4 No vestibular da FUVEST 2014, o maior do Brasil, a carreira de Publicidade e Propaganda aparece em terceiro lugar 
entre as mais disputadas, ficando atrás apenas das clássicas carreiras de Medicina e Engenharia Civil. FONTE: FUVEST: 
Carreiras com relação Candidato/Vaga igual ou superior a 25 em 2014 (em ordem decrescente em 2014). Disponível em: 
http://www.fuvest.br/vest2014/informes/ii092014.html  Consulta em: 07/07/2014. 
5 Interessante, neste sentido, o trabalho de Maria Cristina Dias Alves que aborda alguns conceitos de “cotidianidade, 
identidade e a produção de sentidos no interior trabalho dos criativos publicitários face à imprevisibilidade de interação 
com um consumidor cada vez mais disperso, produtor e propagador de narrativas”. In: ALVES, Maria C. D. Eram os 
criativos publicitários artistas? Identidade, cotidiano e discurso. Revista Signos do consumo. v.4, n.2, 2012. p. 180-196. 
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costumam ser ambientes bem aprazíveis. Seus escritórios ficam em endereços privilegiados 

de São Paulo. Há cuidados com o estilo da arquitetura e decoração, com a beleza e trato das 

recepcionistas, com o café, com as poltronas de designers famosos. É perceptível a procura 

por manter uma atmosfera de estímulo à criatividade. As cores que estampam paredes e 

móveis evidenciam que há vida jovem e pulsante distribuída entre baias e mesas coletivas. 

A fama dos altos salários completa a idealização do trabalho publicitário por quem está do 

lado de fora. 

 Contudo, há outra face da publicidade que se revela do lado de dentro das grandes 

agências6. O trabalho é criativo e inspirador, mas precisa sê-lo em curto prazo. Há pressão 

constante por metas a serem alcançadas rapidamente e satisfação diária dos clientes. A rotina 

de trabalho agências, na maior parte do tempo, é dura e, por vezes, exaustiva7, distante do 

glamour que envolve a profissão. 

 Assim, é o tempo do trabalho nas agências de publicidade que merece atenção, pois 

“o tempo consagrado ao trabalho ocupa em nossas vidas um lugar central em torno do qual se 

organizam todos os outros tempos de nossa existência social” (PROVONOST, 1986 apud 

CHANLAT, 2007, p. 192). 

Hoje em dia, o tempo dos atores nas organizações contemporâneas, como 
podemos ver no trabalho, assume muitas formas: a da urgência, a da compressão, 
a da flexibilidade, a da reação e a de curto prazo (…) estrategicamente, em um 
contexto profissional em que o objetivo é produzir mais em tempo cada vez 
menor, os profissionais vão a viver em um ritmo tenso, e terão grande dificuldade 
de distinguir o essencial do supérfluo (…) Não se trata de ir rápido, mas de ir mais 
rápido, colocando cada vez menos tempo entre o momento em que nasce uma 
ideia e quando essa ideia é colocada no mercado, o que a literatura em gestão 
chama de time to market.” (Jean-Michel Saussois, 2006, p.198)(…) Em muitos 
universos [como o da publicidade] observa-se o fato de termos passado ao “muito 
urgente” para quase tudo, para alguns até mesmo no reinado de imediato, o que 
leva pessoas envolvidas com tal pressão a perderem de vista as distinções entre os 
problemas que surgem (…) Agimos como se tudo fosse urgente e importante, 
como se nos sentíssemos obrigados a operar sempre em situações de emergência, 
independentemente dos problemas reais. (...) Esse sentimento de urgência hoje é 
reforçado pela utilização de tecnologias de informação e de virtualização (…) 
Uma era do imediatismo, onde tudo quer se tornar líquido (CHANLAT, 2011, p. 
35-38, grifo nosso)8.  

 Neste contexto de frágeis contornos está inserido o trabalho publicitário nas agências 

de publicidade, objeto de estudo do presente artigo. Especificamente, trata-se aqui das 
                                                
6 Segundo o ranking “Maiores Agências – Dez/2013”, do IBOPE. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-
br/conhecimento/TabelasMidia/rankingdeagencias/Paginas/AGÊNCIAS-50-MAIORES-%20JUNHO%20-2013.aspx 
Consulta em: 19/05/2014. 
7 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. 
8 CHANLAT, Jean-François. Gestão Empresarial: uma perspectiva antropológica. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
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jornadas extenuantes, que muitas vezes superam a 60 horas semanais e a 10 horas diárias9. 

Ainda, tais excessos, em sua maioria, acabam não sendo remunerados como deveriam, com 

pagamento de horas extras, ou compensação por banco de horas. O cenário de trabalho nas 

grandes agências do Brasil, dessa forma, passa-se ao arrepio da lei10.  

 Entretanto, as agências não ferem apenas a lei, e esse é o ponto que motiva a 

pesquisa: as agências de publicidade, nas relações que mantém com seus colaboradores - os 

publicitários -, ferem os preceitos da sustentabilidade organizacional11, que primam pela 

promoção de relações de trabalho equilibradas, sadias e prósperas nas organizações. Cabe 

aqui a crença no papel da Comunicação Organizacional para gerir a sustentabilidade nas 

empresas, estando no seu escopo de trabalho a investigação de aspectos dissonantes, com 

objetivo de orientação à uma nova cultura: a cultura de trabalho sustentável nos ambientes 

organizacionais. Assim, o trabalho nas agências de publicidade, analisado a partir da 

perspectiva da sustentabilidade organizacional, é o enfoque do presente artigo.  

 A sustentabilidade organizacional pode ser compreendida a partir da noção da 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE), que diz que 

A empresa socialmente responsável é aquela que possui a disposição de ouvir os 
interesses dos diferentes públicos com os quais interage (acionistas, 
funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, comunidade, governo e 
organizações não governamentais) e conseguir incorporá-los ao planejamento de 
suas atividades, buscando atender às demandas de todos, não apenas dos 
acionistas ou proprietários. (...) a RSE é um comportamento que as empresas 
adotam voluntariamente, indo além dos requisitos legais, porque consideram ser 
este o seu interesse de longo prazo. (YANAZE, 2011, p. 618).  

 Bem como, a partir da Teoria dos Stakeholders, desenvolvida por R. Edward Freeman 

(1984) que considera que “a gestão das empresas deve considerar um conjunto amplo de 

relações, contemplando todos os públicos ou atores que afetam e são afetados por suas 

atividades” (SCHOMMER, 2008, p. 26). Dessa forma, tem-se duas correntes que advogam 

                                                
9 São direitos do trabalhador: Jornada de trabalho normal de 8 horas por dia e 44 horas semanais, podendo ser fixado 
limite inferior ao normal. Trabalho extraordinário limite de 2 horas extras com adicional de 50%. Compensação de 
horário, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 1 ano e o limite de 10 horas diárias. Trabalho noturno (realizado 
entre 22h de um dia e as 5h do dia seguinte) tem hora diferenciada de 52 minutos e 30 segundos e pagamento de adicional 
de 20%. Adaptado de MARTINS FILHO, Ives G. S. Manual de Direito e Processo do Trabalho. 18. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
10 As conquistas trabalhistas, bem como, as organizações sindicais, conselhos e ordens regionais que devem garantir a 
manutenção dos direitos básicos dos trabalhadores no Brasil, per si, seriam suficientes justificativas da atenção ao trabalho 
publicitário nas agências de publicidade. Mesmo na atual época de flexibilização das relações de trabalho, o Direito 
Trabalhista, atento a tais mudanças, permite que os vínculos sejam modificados e “moldados” (ou flexibilizados) de acordo 
com novas regras, mas as determinações da lei que dizem respeito à duração do trabalho (MARTINS FILHO, 2009, p. 
139-146), mais exatamente sobre a quantidade de horas semanais às quais um trabalhador deve se submeter,  continuam 
imutavelmente asseguradas a todo e qualquer trabalhador brasileiro.  
11 Para mais: SACHS, Ignancy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
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que as relações mantidas por uma empresa com todos os seus públicos - incluindo-se os 

colaboradores - devem ser éticas, justas e transparentes. 

 Isso posto, é preciso considerar que as grandes agências, agindo em desacordo com a 

sustentabilidade organizacional, desfavorecem não apenas os seus colaboradores 

publicitários12, mas colocam em risco a própria continuidade dos seus negócios. O 

“produto” final  das agências de publicidade é criativo e conceitual, logo, o capital 

intelectual de que necessitam para sobreviver em mundo cada vez mais competitivo, trata-

se de investimento a ser feito a longo prazo, a fim de evitar os transtornos e custos da alta 

rotatividade, tão presente no setor.  

 Dessa forma, a partir da perspectiva da sustentabilidade organizacional, interessa 

investigar o trabalho nas agências de publicidade, a fim de desvendar aspectos envolvidos na 

manutenção dos desequilíbrios citados. O foco da investigação são as grandes agências; tidas 

como “cristais” do mercado publicitário brasileiro, infere-se que sejam exemplos de sucesso 

para a maioria das agências, pequenas, médias e grandes, influenciando, dessa forma, todas 

as demais agências do mercado publicitário. Analisa-se práticas organizacionais e valores 

que orientam o trabalho publicitário, a fim de apreender mais sobre esses ambientes de 

trabalho e suas culturas.  Especificamente, tem-se o propósito desvendar aspectos culturais 

do mercado publicitário que influenciam ou agem como legitimadores de tais desequilíbrios, 

partindo-se do pressuposto que a situação de vício organizacional nas agências, perdura 

porque é legitimada culturalmente.  

 Para tanto, a metodologia análise conta com pesquisa social qualitativa, com 36 

participantes, visitas a seis grandes agências instaladas no Brasil e visita ao Sindicato dos 

Publicitários de São Paulo. A amostra mista do mercado é selecionada pelo critério de 

inclusão progressiva, com foco nos públicos que oferecem informações qualificadas sobre o 

trabalho nas agências: publicitários atuantes em agências, ex-publicitário, presidente de uma 

grande agência, executivo comercial de veículo de comunicação, gerentes e diretores de RH 

das maiores agências do país13. No total, a pesquisa contempla, entre técnicas e instrumentos 

de pesquisa, a observação participante, as entrevistas em profundidade e o questionário em 

escala Likert. 

                                                
12 Para saber mais sobre o perfil sociocultural dos publicitários atuantes em grandes agências do Brasil, ver a pesquisa de 
Roseli Figaro (2001, p. 75-110). In:  Vander, Casaqui,, Lima, Correia, Riegel, (Orgs.). Trabalho em publicidade e 
propaganda: história, formação profissional, comunicação e imaginário. Atlas, 2011-05-01. VitalBook file. 
13 Segundo o ranking “Maiores Agências – Dez/2013”, do IBOPE. Disponível em: 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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Referencial Teórico  

Na ciência não basta apenas o indivíduo saber, mas considera-se de grande 
importância que seu conhecimento seja constituído por conceitos adequados, 
claros e distintos. Um conceito é adequado quando nele se encontram todas as 
características próprias, que o compõem. Caso contrário, é inadequado”. (ECO, 
1978, p. 22, grifo do autor) 

 Diante da situação de abocanhamento do tempo dos indivíduos no trabalho da 

publicidade, recorre-se à sustentabilidade organizacional como modelo de atuação 

organizacional recomendado às agências de publicidade, bem como, a todas empresas dos 

mais diversos setores. Acredita-se aqui que sustentabilidade é um caminho definitivo de 

consciência empresarial em relação ao reflexo de suas atitudes na sociedade de modo geral. 

Por sua vez, a Comunicação Organizacional depara-se com desafios novos e complexos, 

como a questão do trabalho nas agências.  

É inegável o poder das organizações na sociedade mundial. O lucro de muitas 
organizações é maior do que o PIB de muitos países. Contudo, é preciso pensar a 
comunicação organizacional no contexto da sociedade. Primeiro a sociedade, 
depois as organizações. (Margarida Kunsch, 2014)14  

 A partir dos pensamentos basilares da Comunicação Organizacional, que advogam 

que a) comunicação é inerente às organizações, porque estas são formadas por pessoas e 

que b) a comunicação deve ser concebida de forma abrangente, enquanto fenômeno social e 

processo comunicacional (KUSNCH, 2009b, p.63-89); cabe reflexão, antes de tudo, sobre a 

necessidade de atualização paradigmática no campo de estudos da comunicação, para o 

enfrentamento dos novos desafios da sociedade e empresas na atualidade. Neste são 

considerados os apontamentos de Ana Thereza Nogueira Soares (2009) sobre a necessidade 

de atualização paradigmática no campo de estudos da comunicação, em especial da 

comunicação organizacional, diante dos complexos desafios impostos pela sustentabilidade 

ao tradicional modus operandi das empresas. Segundo Soares (2009), o paradigma do 

controle sobre os processos ainda predomina nesse campo de estudo: 

Transparece o reconhecimento de que a comunicação não pode mais operar com 
os mesmos pressupostos que a fundaram, profundamente vinculados a uma 
noção positivista da história, à crença de que os processos sociais podem ser 
compreendidos como uma máquina e de que suas leis são universais e 
controláveis (SOARES, 2009, p. 25). 

 A autora sugere, assim, uma nova moldura epistemológica, referindo-se à Teoria da 

Complexidade Edgar Morin15 como condição para o entendimento da sustentabilidade. Na 

                                                
14 Em 11/03/2014. Comunicação oral. 
15 A visão de complexidade adotada na presente pesquisa diz respeito àquela, apresentada por Edgar Morin pela primeira 
vez em 1973 na obra O Método: “O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: 
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visão da autora, a sustentabilidade é, em si, complexa, tendo em vista que “(...) a gestão 

para a sustentabilidade é necessariamente uma tarefa e uma necessidade coletiva (...)  e só 

se concretiza na medida em que se alastra por todas as cadeias econômico-produtivas no 

mundo, bem como pelas práticas humanas mais triviais (...) nesse sentido, a 

sustentabilidade pressupõe a percepção da complexidade.” (SOARES, 2009, p. 29). Ao 

mesmo tempo, são complexas as organizações que, para além de toda a complexidade de 

sistemas e altas tecnologias que desenvolvem e operam, são complexas pela sua inerente 

natureza humana.  

Só com o reconhecimento da existência de redes complexas de conexão entre as 
organizações e as pessoas as comunicações sobre a sustentabilidade poderão 
caminhar na direção de uma mudança cultural, pré-condição para afirmarmos 
que praticamos e construímos, efetivamente, a sustentabilidade.  (SOARES, 
2009, p. 19) 

 Sob o paradigma da complexidade, a partir dos seus três princípios, segundo Edgar 

Morin - o dialógico, o recursivo e o hologramático - Baldissera (2009) afirma “que a 

comunicação, como processo de construção e disputa de sentidos, é lugar e possibilidade de 

a sociedade desorganizar-se/reorganizar-se /transformar-se em direção à sua própria 

sustentabilidade complexa”. Segundo o autor, somente quando a sustentabilidade fizer 

sentido para os diferentes sujeitos, poderá se tornar central para a sociedade 

(BALDISSERA, 2009, p. 33-36). Trata-se, portanto, da comunicação como processo que 

opera na construção de sentidos e não apenas no repasse de informações. O autor aponta 

para a necessidade do deslocamento do pensamento de viés econômico-consumista para o 

da sustentabilidade. Tal mudança cultural pede que a comunicação, enquanto processo, 

possibilite a desestruturação (ou desorganização) do atual sistema de significação 

dominante, “de modo a exigir/gerar nova organização” dos significados – uma nova 

organização que esteja atenta à sustentabilidade. O autor destaca a necessidade de (re)tecer 

a cultura em direção à sustentabilidade e a importância da linguagem, logo, da comunicação 

nesse caminho. “Isto é, a comunicação  como processo que sustenta a cultura em sua 

permanente (re)construção/transformação” (BALDISSERA, 2009, p. 39).  

 O campo de estudos da comunicação, assim, tem entre os principais desafios na 

atualidade, a gestão da sustentabilidade nas organizações (KUNSCH, 2009), o que implica 

a seus pesquisadores compreender a sustentabilidade, em sua essência e valor. A 

                                                                                                                                               
o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 
múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interacões, 
retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico” (MORIN, 2005, p. 13) 
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comunicação organizacional atualizada com a noção da sustentabilidade pode captar traços 

e nuances culturais que destoam do pensamento sustentável nos ambientes das empresas, a 

fim de contribuir efetivamente para os ajustes necessários. Outro desafio é o de promover 

uma nova cultura: a da sustentabilidade, para que os indivíduos do trabalho carreguem-na 

consigo vida a fora. Afinal, a comunicação é um dos elementos da cultura. 

 Oportunamente, assume-se o conceito de cultura desenvolvido por Schein (1983, 

1986), que diz que a cultura é algo “dinâmico, intangível, uma construção social coletiva, 

resultante da interação de pessoas e grupos em unidades sociais estáveis” que podem ser 

representadas por três camadas. Quanto mais profunda a camada, mas difícil sua 

identificação. A comunicação, por sua vez, perpassa todas essas camadas, de forma 

transversal.  

 

FIGURA 01: Camadas da cultura 

 
Artefatos e produtos Estruturas e processos organizacionais visíveis 
Normas e valores Estratégias, metas e filosofias 
Premissas básicas Inconsistentes, valores fundamentais, percepções, 

pensamentos e sentimentos 
FONTE: Schein (1986)16 

 
 

 Neste sentido, contribui para o entendimento a leitura dos elementos da cultura que se 

relacionam com o trabalho publicitário, como valores compartilhados, crenças e 

pressupostos básicos, ritos, rituais e cerimônias, estórias e mitos, heróis, normas e 

comunicação (FREITAS, 1991, p.13-37), manifestos nos ambientes das grandes agências 

de publicidade.  

 (...) a cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e 
pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade 
de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto 
agem como elemento de comunicação e consenso, como ocultam e 
instrumentalizam as relações de dominação. (FLEURY, 2009, p. 22): 

                                                
16 In: FREITAS, Maria E. Cultura Organizacional: formação, tipologias e impactos. São Paulo: McGraw-Hill, 1991. 
 

Artefatos e Produtos
Normas e valores
Premissas básicas
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Metodologia 
 Para cumprir o objetivo geral de investigar das relações de trabalho no cenário das 

grandes agências de publicidade, a fim de desvendar envolvidos nas extensas jornadas de 

trabalho, elege-se a pesquisa qualitativa como a mais adequada para captar as informações 

essenciais que permitam identificar nuances da realidade social em questão. Segundo 

Deslanes (2011), a pesquisa qualitativa: 

(...) se ocupa com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não 
só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (DESLANES, 2011, 
p. 21) 

 Dessa forma, seis entre as maiores agências são analisadas, a partir da observação 

participante e das informações fornecidas por diferentes perfis profissionais. Trata-se de 

amostra de não probabilística, pois a ideia de públicos informantes como norteadores na 

seleção dos sujeitos da pesquisa, parece mais adequada aos objetivos, geral e específicos. 

Parte-se, dessa forma, para o critério de inclusão progressiva. Segundo Deslandes (2011): 

(...) a ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas sociais, 
especialmente aquelas de cunho qualitativo. Isso se deve ao fato que o “universo” 
em questão não são os sujeitos em si, mas as suas representações, conhecimentos, 
práticas, comportamentos e atitudes. Como se vê, seria impossível demarcar o 
número total dessas variáveis, muito menos, o tamanho da amostra que seria 
representativa desta totalidade. Diante disto, costumeiramente se opta por definir o 
número de sujeitos por inclusão progressiva (sem demarcar a priori o número de 
participantes) que é interrompida pelo critério da saturação, ou seja, quando as 
concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos começam a ter uma 
regularidade de apresentação (DESLANDES, 2011, p. 48) 

 Assim, na seleção dos sujeitos, são considerado aqueles com “uma vinculação mais 

significativa” com o problema investigado. Segundo Minayo (2006), “a boa seleção dos 

sujeitos ou casos a serem incluídos no estudo é aquela que possibilita abranger a totalidade 

do problema investigado em suas múltiplas dimensões” (MINAYO, 2006 apud 

DESLANDES, 2011, p. 48). Relacionado aos publicitários, trata-se de amplo universo: em 

São Paulo, são mais de 17 mil publicitários atuantes em agências, segundo relatório do 

Sindicato dos Publicitários de São Paulo. Acredita-se que uma amostragem mista, com 

diferentes perfis profissionais (áreas, cargos, idades e tempo de atuação) de diferentes 

agências possibilite uma coleta de dados mais abrangente, que contemple a diversidade 

percepções.  
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 A etapa de seleção e coleta de dados é marcada por uma intensa atividade de contatos 

sociais, relacionamentos, convites, agendamentos e conversas com diversos atores que fazem 

interface com o presente tema de estudo: agências de publicidade, publicitários e recursos 

humanos atuantes em agências, fundadores e presidentes, ex-publicitários que tenham 

trabalhado predominantemente em agências, executivos e contatos comerciais de veículos de 

comunicação e o Sindicato dos Publicitários de São Paulo. As técnicas e instrumentos de 

pesquisa utilizados são observação participante, análise de documentos, entrevistas em 

profundidade e questionário em escalas Likert. O modelo do questionário a ser utilizado é 

aquele desenvolvido por M.C. Ferreira et al (2002, p. 271-280)17, que, a partir de 

características psicométricas, elaboram escalas para medir valores e práticas organizacionais 

como instrumento para avaliar a cultura organizacional de empresas brasileiras. Atua como 

instrumento quantitativo aplicado em publicitários com finalidade de confirmar e mensurar as 

informações coletadas na fase qualitativa da pesquisa. A pesquisa se desenvolveu no período 

de maio de 2012 a maio de 2014, na cidade de São Paulo, maior mercado publicitário do 

país. 

Análise do perfil dos participantes da pesquisa  
 A partir do mapeamento dos stakeholders das agências (figura 02), foram definidos 

os sujeitos que contribuem com a pesquisa social. O foco na definição dos sujeitos é a 

proximidade e interface que fazem com as agências de publicidade no seu cotidiano de 

trabalho. Sob a perspectiva da sustentabilidade organizacional, esses são, entre outros, os 

públicos de interesse ou partes interessadas das agências, com os quais essas devem manter 

relações justas, éticas e transparentes.  

 A pesquisa social contou com 36 participantes. Desses, 78%, ou 28 participantes, 

trabalham em agências de publicidade (tabela 01). Essa maioria advinda de agências de 

publicidade confirma a seleção do critério de inclusão progressiva na composição da 

amostra, mostrando, dessa forma, afinidade com o objetivo geral da pesquisa de investigar 

o trabalho nas agências de publicidade, sob a perspectiva da sustentabilidade 

organizacional. Pois o público que melhor pode informar sobre trabalho nas agências de 

publicidade do Brasil, é quem lá trabalha.  

 Os demais participantes que compõem a amostra, por sua vez, evidenciam a 

diversidade de tipos de empresas do mercado publicitário brasileiro. Boa parte da cadeia de 
                                                
17 FERREIRA et al. Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliação da cultura organizacional. Estudos de 
Psicologia, vol. 7, núm. 2, julho-dezembro, 2002, pp. 271-280. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível 
em: http://www.redalyc.org/pdf/261/26170208.pdf. Consulta em 20/02/2014.  
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produção publicitária está representada na amostra de 8 colaboradores que trabalham em 

cinco tipos de empresas: produtoras, veículos, fornecedores (de mídia e tecnologia), 

anunciantes e Sindicato dos Publicitários de São Paulo.  

FIGURA 02: Mapeamento dos stakeholders das agências de publicidade 

FONTE: Elaboração da pesquisadora 

 

Tabela 01: Participantes por tipos de empresas do mercado publicitário brasileiro 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa. Elaboração da pesquisadora. 

 Por fim, é preciso considerar um perfil bastante específico que contribui 

sobremaneira para a complementar a diversidade da amostra: trata-se de um ex-publicitário, 

que atuou durante sete anos no mercado publicitário brasileiro, predominantemente em 

grandes agências de publicidade, três delas entre as maiores do país. Atuou ainda em 

produtoras, o que o torna conhecedor do trabalho nas agências “por dentro e por fora”. Tal 

perspectiva oferece nuances qualitativas bastante ricas à pesquisa. 

Tipos de Empresas Participantes Share  
(%)Agências 28 77,78%

Produtoras 3 8,33%
Fornecedores 2 5,56%
Veículos 1 2,78%
Sindicato 1 2,78%
Ex-publicitário 1 2,78%

Total 36 100,00%
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 Cabe observar que o público geral participante da pesquisa é predominantemente 

jovem: 73% está na faixa etária entre 26 e 35 anos. Vê-se aqui o perfil que compõe a grossa 

fatia do mercado publicitário brasileiro. Faz-se também referência a Fígaro (2011), que 

traça o perfil sociocultural dos publicitários de uma grande agência de publicidade do 

Brasil. Contudo, apesar da pouca idade, ocupam altos de cargos. 

 Ainda num contexto geral de análise do perfil da amostra, a diversidade das áreas de 

atuação dos participantes também se revela positiva. Os 28 profissionais das agências se 

distribuem, em oito áreas: atendimento, planejamento, mídia, criação, produção, operações, 

recursos humanos e presidência. Percebe-se assim cobertura do cenário interno de trabalho 

das agências.  

 Os participantes se subdividem entre nove cargos: estagiários, assistentes, analistas, 

coordenadores, executivos, gerentes, diretores, chief executive officer (CEO) e presidente. 

Como interessa o nível hierárquico da amostra (e para facilitar a leitura dos dados) aglutina-

se os cargos em pares (exceto o cargo de presidente): de estagiário a assistente; de analista a 

coordenador; de executivo a gerente; de diretor a CEO e presidente, por fim. 

 Por sua vez, os participantes que trabalham em outras empresas do mercado 

publicitário (produtoras, fornecedores, veículos e sindicato) são das áreas de atendimento, 

produção, comercial, mídia, tecnologia da informação e presidência. Observa-se aqui que 

essas áreas fazem interface com as agências de publicidade no dia a dia de trabalho do 

mercado publicitário brasileiro. Ou seja, presenciam e/ou vivenciam o cotidiano de trabalho 

das agências. Assim, a amostra não homogênea e não probabilística revela multiplicidade 

quantitativa de perfis participantes, o que favorece à pluralidade de percepções, que 

interessa à pesquisa qualitativa (MINAYO, 2011). 

Os resultados da pesquisa social  

 Durante o período da pesquisa foram realizadas 10 entrevistas, entre agências e seus 

stakeholders. Os outros 26 participantes contribuíram ao responder o questionário em 

escalas. Os aspectos culturais observados fazem parte da camada mais externa da cultura, 

dos seus artefatos e produtos, que são estruturas e processos organizacionais visíveis, 

conforme apontado por Schein (1986). Portanto, não abordam camadas mais profundas da 

cultura das agências, que tratam das estratégias, metas e filosofias das organizações. Menos 

ainda, aborda as premissas básicas, que são pressupostos inconscientes, valores 
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fundamentais, percepções, pensamentos e sentimentos que são ainda mais difíceis de se 

diagnosticar.  

 Destacaram-se na pesquisa 13 aspectos relacionados à cultura (práticas 

organizacionais e valores) das grandes agências de publicidade do Brasil apresentados na 

tabela 02. Os aspectos culturais do mercado publicitário que influenciam ou agem como 

legitimadores dos desequilíbrios encontrados nas agências são sumarizados abaixo: 

• Malandragem ou jeitinho brasileiro  

• Mentalidade orientada ao curto prazo 

• Glamurização da profissão 

• Dramatização do trabalho 

• Orgulho de pertencer 

• Primazia do cliente 

• Simulacro de sindicato 

 Com relação aos aspectos do trabalho nas agências, destacaram-se 10 aspectos, 

apresentados na tabela 03. Evidencia-se que os mesmos fazem parte de um contexto maior 

insegurança e incerteza no trabalho, em decorrência de: 

• Pressão por metas e prazos curtos 

• Desengajamento unilateral por parte das agências 

• Parco de planejamento estratégico (mentalidade de curto prazo) e gestão da 

inovação nas agências 

• Baixa autonomia e parco empoderamento dos níveis gerenciais nas agências 

• Ausência de RH estratégico que aporte direcionamentos à gestão do capital 

intelectual 

• Baixo investimentos gestão de em talentos 

• Ausência de programas de satisfação e recompensas nas agências 
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Tabela 02: Principais aspectos identificados relacionados à cultura e o trabalho nas agências 

FONTE: Elaboração da autora  

Tabela 03: Principais aspectos identificados relacionados à cultura e o trabalho nas agências 

FONTE: Elaboração da autora 

Aspectos(relacionados(à(cultura(das(
agências(de(publicidade

Características(gerais

1.#Protecionismo#do#mercado#
publicitário#brasileiro

Ausência#de#agências#mídia;#personalismo#nas#relações#entre#veículos#e#mídias.#

2.#Separatismo#interno#entre#áreas#das#
agências

Estratificação social interna das áreas agências, com a criação no topo dessa hierarquia como
a#área#"mais#legal"#da#agência.#

3.#Hierarquia#e#centralização#do#poder#
nas#agências

O poder está centralizado nas mãos do alto escalão. Mesmo os gerentes, estes só tem poder
dentro de sua área, o que é pouco estratégico. Inclusive há centralização comunicação,
apesar#do#livre#acesso#de#todos#a#todos.#

4.#Influência#da#moda
Consumo de marcas, importância dada à aparência e em "ter um estilo". Visual
contemporâneo#e#vanguardista.

5.#Malandragem#ou#jeitinho#brasileiro#
Gestão de pessoas nas agências fere a lei, bem como, há as inscrições de peças fantasmas
para#premiações.

6.#Glamurização,da#profissão

A história da publicidade, marcada por prêmios, presentes, festas e exibicionismos
profissionais, influencia a manutenção da "aura glamurosa" da profissão, o que torna a
atividade publicitária mais encantadora e desejada. Contudo, a galmurização também age
como#recurso#que#compensador#das#pesadas#jornadas#nas#agências.

7.#Mensuração
Grande novidade dos anos 2000, com a chegada da internet como meio para publicidade, a
mensuração#de#resultados#tornouZse#mantra#entre#anunciantes,#agências#e#veículos.

8.##Juniorização,

Presença massiva de jovens nas agências de publicidade e no mercado publicitário em
geral.Em decorrência das duras rotinas nas agências, os jovens parecem ter mais disposição
para enfrentáZlas. Por outro lado, há falta de profissionais mais experientes que possam
orientar#os#mais#jovens.

9.#Dramatização#do#trabalho#

Super valorização do esforço por parte dos publicitários: tornam "mais comovente" a pesada
rotina de trabalho e dificuldades. Teatralização dos desafios enfrentados nas agências.
Recurso para obter reconhecimento por toda a dedicação profissional e pessoal que o
trabalho#nas#agências#exige.

10.#Orgulho#de#pertencer
Alto índice de engajamento dos publicitários com as agências. Um dos mais fortes laços entre
agências e publicitários. Muitas vezes as agências se valem desse orgulho para legitimar
jornadas#excessivas#e#irregulares.

11.#Primazia#do#cliente#

Prazos curtos para agências. Em contrapartida, demora nos retornos. PedeZse muitas versões
até aprovar a final. Muitas vezes, quem faz interface com a agência não é decisor, portanto,
depende do chefe para aprovar, o que demora muito mais que o prazo dado à agência para o
desenvolvimento de toda a campanha. Tem como consequencias 'Refação', pressão por
prazos,#trabalho#extra#aos#finais#de#semana#e#à#noite.

12.##Heróis#publicitários
As culturas organizacionais sofrem influência direta de seus heróis. Os fundadores incorporam
os#valores#organizacionais#da#agência.

13.##Simulacro#de#Sindicato
Publicitários não precisam, segundo suas perpectivas, de sindicato para representáZlos ou
para mediar relações com as agências. Por sua vez, sindicato compreende o funcionamento
das#agências#e#acha#que#faz#parte#do#negócio#das#agências.

Aspectos(relacionados(ao(trabalho(das(
agências(de(publicidade

Caracterísitcas(gerais

1. Manutenção de jornadas irregulares,

que5se5passam5ao5arrepio5da5lei

Se5por5um5lado5existe5a5responsabilidade5das5agências5pelas5jornadas,5por5outro,5existe5a5

atitude5dos5próprios5publicitários5que5submetem,5por5amor5ou5ambição5profissional5a5tal5

rotina5de5trabalho5irregular.5Os5"olhares"5dos5colegas5que5reprovam5a5saída5às519h5fazem5as5

vezes5do5controle5organizacional5exercido5pelas5agências.

2.5Ausência5de5RH RH5tem5atuação5mais5tática5e5operacional,5ou5papel5de5assistente5social5e5psicologo.

3.5Informalidade,5fácil5acesso5e5sistema5

de5portas5abertas
Acesso5de5todos5a5todos5e5sistema5de5comunicação5"portas5abertas".

4. Insatisfação dos publicitários em

relação à qualidade de vida e bemO

estar, além do reconhecimento e

valorização

Principalmente,5quanto5à5falta5de5qualidade5de5vida5e5bemOestar5pessoal5nas5agências.5Mas5

também5relacionada5à5falta5de5reconhecimentou5ou55valorização5do5alto5engajamento5e5

esforços5publicitários5para5com5suas5agências,5incluindo5jornada5acima5de5dez5horas5por5dia5e5

finais5de5semana,5sem5compensação5por5horasOextras5ou5banco5de5horas.

5. Falta de investimentos em talentos

por5parte5das5agências

De5forma5geral,5não5há5treinamentos,5cursos5específicos5e5de5atualização5voltados5ao5

desenvolvimento5e5crescimento5profissional.

6. Desengajamento unilateral entre

agências5e5publicitários

Ideias5criativas5e5metas5pessoais5não5são5incorporadas5pela5empresa;5há5pressão5por5metas5

préOestabelecidas,5sem5recompensas5quando5do5seu5atingimento5e5desvalorização5dos5

trabalhadores5mais5experientes.5

7. Ausência de programas de satisfação

e5recompensas5nas5agências

Não5há5retribuição5pelos5esforços5dos5publicitários,5incluindo5os5esforços5extras.5Agências5não5

focalizam5com5precisão5a5satisfação5dos5seus5colaboradores.

8. Falta de planejamento estratégico

(mentalidade de curto prazo) e gestão

da5inovação5nas5agências

Desordem5na5implementação5de5soluções5e5falta5de5visão5de5longo5prazo.5Como5se5não5

houvesse5tempo5para5pensar5na5própria5agência.5Praticamente5todo5tempo5de5trabalho5é5

dedicado5ao5atendimento5de5demandas5de5clientes.5Atuação5tática5do5alto5escalão.5

Mentalidade5de5curto5prazo,5informalismo5e5primazia5do5cliente.

9. Baixa autonomia e parco

empoderamento dos níveis gerenciais

nas5agências

Os5gestores5de5forma5geral5(supervisores,5gerentes,5chefes)5têm5autonomia5para5atuar5

somente5em5sua5área.5Hierarquia5e5centralização5do5poder5nas5agências.

10. Espírito de união e camaradagem

entre5publicitários

A5competição5entre5profissionais5não5é5valorizada5nos5ambientes5das5agências.5Equilibra5a5

forte5competição5externa5da5agência5por5prêmios,5contas,5aquisições5de5talentos,5campanhas5

que5caiam5no5gosto5popular5ou5impactem5pela5inovação.5
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Considerações finais 
 Dos 13 aspectos culturais diagnosticados nas agências, oito são considerados 

negativos ou nocivos da cultura em relação ao trabalho, a partir da perspectiva da 

sustentabilidade organizacional. São eles: protecionismo do mercado, malandragem ou 

jeitinho brasileiro, separatismo entre áreas internas das agências, hierarquia e centralização 

de poder, juniorização (negativa no sentido da ausência de profissionais mais experientes), 

primazia absoluta do cliente e simulacro de sindicato. Por outro lado, aspectos como 

orgulho de pertencer e a valorização dos heróis publicitários, revelam alto engajamento dos 

publicitários com suas agências. Por sua vez, os aspectos relacionados ao trabalho revelam 

insatisfação dos publicitários com relação às longas jornadas e percepção de baixa 

valorização, mas também um conformismo silencioso. Contudo, o espírito de união e 

camaradagem entre os publicitários reforçam ainda mais o alto engajamento desses 

profissionais. 

 A sustentabilidade organizacional coloca em xeque facetas nocivas do trabalho nas 

agências de publicidade. Seja porque são legitimadas por aspectos culturais do próprio 

mercado, seja porque as práticas organizacionais das agências precisam ser revistas nos dias 

de hoje, o fato é que novas perspectivas devem surgir no cenário de trabalho dos 

publicitários. O mundo empresarial está atento aos movimentos preponderantes da 

sustentabilidade, em todas as suas dimensões. As agências de publicidade do Brasil 

precisam acompanhar essa tendência de valorização de relações éticas, justas e 

transparentes com todos os seus stakeholders, a começar pelo próprio capital intelectual de 

que dispõem. 

 Cabe mais uma vez a reflexão sobre o papel da comunicação organizacional, no 

sentido da promoção de uma nova cultura sustentável que contemple todos os públicos das 

agências. É longo o caminho das agências no sentido da sustentabilidade organizacional. À 

comunicação organizacional cabe, então, a tarefa de propor novas soluções para velhos 

vícios culturais que se relacionam diretamente ao trabalho e que promovem o desgaste, 

essencialmente contrário ao pensamento sustentável.   

 Por fim, é sugerido um processo de renovação cultural nos ambientes de trabalho das 

agências de publicidade do Brasil. Diagnosticar aspectos que cercam o trabalho, a 

comunicação e a cultura das agências brasileiras é apenas o primeiro passo. Uma nova 

cultura, a partir da visão do trabalho como um valor sustentável, certamente terá como 

frutos novos comportamentos, por parte das agências de publicidade e publicitários. 
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