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RESUMO: 

 

O presente trabalho tem como tema “A percepção do publicitário sobre a qualidade 
de trabalho e sua relação com a legislação vigente sobre a prática publicitária”. O 
objetivo da pesquisa é discutir os principais mecanismos existentes na legislação 
brasileira que regula a atuação do profissional de Publicidade e Propaganda em 
comparação com percepção dos profissionais da área e estudantes, a fim de 
delinear a sua percepção sobre o trabalho na área. Nossa hipótese é a de que 
muitos profissionais desconhecem os principais entraves da legislação que regula a 
profissão e do profissional e um possível declínio. A pesquisa tem cunho quantitativo 
e qualitativo e se desenvolve por meio de técnicas como a pesquisa bibliográfica e 
documental, a aplicação de questionários estruturados com perguntas abertas e 
fechadas e a realização de entrevistas estruturadas com profissionais da área. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Publicidade e Propaganda, Legislação, Percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

The present work has the theme "The perception of the advertiser about the quality 
of work and its relation with the current legislation on the advertising practice". The 
objective of the research is to discuss the main mechanisms existing in the Brazilian 
legislation that regulates the professional performance of Advertising and 
Propaganda in comparison with the perception of the professionals of the area and 
students, in order to delineate their perception about the work in the area. Our 
hypothesis is that many practitioners are unaware of the main obstacles of legislation 
regulating the profession and the professional and a possible decline. The research 
is quantitative and qualitative, and it is developed through techniques such as 
bibliographical and documentary research, the application of structured 
questionnaires with open and closed questions and structured interviews with 
professionals in the area. 

 

 

KEYWORDS: Advertising and Marketing, Legislation, Perception. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Não é de hoje que se percebe uma queda crescente no mercado publicitário 

no Brasil em relação a anos anteriores, o que tem balançado o mundo dos negócios 

e causado desespero em muitos empresários do ramo da publicidade e propaganda. 

As agências de publicidade têm perdido seu espaço no mercado para muitas 

empresas de consultoria e consequentemente enfraquecendo seu relacionamento 

com os seus clientes, que tem buscado outras formas de garantir a continuidade de 

seus negócios. 

Não existe mais uma sincera confiança nas agências de publicidade em 

relação às contas dos seus clientes, o mercado está cada vez mais se afunilando 

para as empresas que buscam soluções para seus problemas e a agencia não é 

mais suficiente para sanar essas limitações relacionadas às suas marcas e seus 

produtos. 

Tudo hoje tem que ser pensado e feito da melhor maneira possível, não se 

busca mais uma agência para corrigir ou descobrir um problema, o que se procura 

hoje no mercado são parceiros que possam acompanhar de perto todo processo que 

engloba a empresa, a marca e o produto, não mais apenas o anunciando, mas 

fazendo parte da sua criação e produção. 

A agência do futuro terá que através de um estudo de pesquisa e análise de 

mercado saber exatamente o que o consumidor espera de um produto de 

determinada marca e trazer a existência material aquilo que vive ainda no campo 

das ideias, para que a marca chegue aonde o cliente deseja e muito mais que isso, 

que ela chegue primeiro. 

Um estudo realizado pela FENAPRO11(Federação Nacional das Agências de 

Propaganda) intitulado: “Um espelho difícil de olhar” que busca entender e 

endereçar ao menos parte desse problema que hoje assombra as agências de 

publicidade no Brasil, entrevistou 160 empresários e altos executivos das agências 

                                                 
1 FENAPRO: <http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/05/16/agencias-de-
propaganda-o-que-sera-delas.html> 

http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/05/16/agencias-de-propaganda-o-que-sera-delas.html
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/05/16/agencias-de-propaganda-o-que-sera-delas.html
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de publicidade e propaganda afim de tentar entender o que será das agências e o 

futuro da publicidade no Brasil. 

Esses 160 empresários e altos executivos após fazerem uma análise mais 

profunda em relação a esse problema chegaram a algumas conclusões dos 

possíveis motivos que podem estar afetando as agências e listaram vários fatores 

que podem ser as reais causas dela está perdendo suas forças: 

 

• Pressão por novos modelos de remuneração 

• Distanciamento do C-Level dos clientes 

• Qualificação de profissionais inadequada para as demandas atuais 

• Queda da atratividade da atividade junto a estudantes e novos talentos 

• Baixa percepção de valor dos produtos mais preciosos da agência: 
inteligência, estratégia, criação e planejamento 

• Agenciamento de mídia x geração de ideias 

• Juniorização (tanto no cliente, como na agência) 

• Baixa coesão do setor 

• Imagem deteriorada 

• Modelo de atuação desgastado 

• Perda de protagonismo e relevância 

• Crise de identidade 

 

Dessa lista vamos destacar apenas aquilo que está relacionado ao 

profissional de publicidade e tentar entender porque e como isso afeta sua qualidade 

de vida, tais como: Qualificação de profissionais inadequada para as demandas 

atuais. 

Segundo o estudo da FENAPROempresas exigem das agencias uma 

demanda de profissionais da área tecnológica não mais focada na publicidade, mas 

sim no desenvolvimento e criação de novas tecnologias que venham beneficiar a 

marca, tornando assim o publicitário um profissional quase descartado das agências 
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de propaganda, já que a demanda atual deseja algo que não está na grade 

curricular do curso de publicidade, logo não está em seu domínio tal conhecimento.   

Outro fator dessa lista a destacar é a queda da atratividade da atividade junto 

a estudantes e novos talentos. Isso é algo inevitável, uma vez que o publicitário 

perde espaço nas agências para outros profissionais qualificados em outras áreas, é 

muito mais viável procurar se qualificar em outra área de atuação, buscando sua 

realização profissional, o fato de as agências estarem em busca de outro tipo de 

mão de obra e o fato de o publicitário ter perdido espaço no mercado de trabalho 

não só nas agencias tem tirado o brilho e o encanto da profissão. 

O último fator que vamos destacar é a baixa percepção de valor dos produtos 

mais preciosos da agência: inteligência, estratégia, criação e planejamento. Esse se 

não for o fator mais importante com certeza é um dos mais importantes, posto que 

ele fala diretamente com a falta de prestigio e a crescente desvalorização 

exatamente do profissional de publicidade, onde os próprios empresário de 

executivos reconhecem que diante do mercado atual, o publicitário dentro das suas 

funções em uma agencia encontra-se em (des)valor, uma vez que suas funções de 

origem devido a mudança de mercado perderam o seu devido valor, tornando se 

atividades quase que opcionais, não mais fundamentais, tornando quem as faz, um 

profissional com certa invisibilidade mercadológica. 

Ainda segundo esse estudo feito pela FENAPRO, podemos perceber que em 

nenhum momento ou discussão em relação ao futuro das agências ou da 

publicidade no Brasil, o profissional de publicidade esteve em foco ou foi motivo de 

preocupação tanto para o mercado, quanto para os empresários ou para a 

legislação que rege e regula a profissão de propaganda no Brasil. 

Esse (des)valor em relação ao profissional de propaganda tem causado 

esse efeito de invisibilidade de mercado, onde o publicitário não consegue mais 

espaço para trabalho e quando consegue dificilmente é na área desejada. 

Considerando esse contexto, percebido por nós como futuros profissionais da 

área e que, em breve, iremos ingressar no mercado publicitário paraense, surgiu a 

inquietação de pesquisar como o profissional da publicidade percebe a qualidade do 

seu trabalho profissional e como isso pode estar relacionado com a legislação 
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vigente. Portanto, o presente trabalho tem como tema: A percepção do publicitário 

sobre a qualidade de trabalho e sua relação com a legislação vigente sobre a prática 

publicitária no Brasil.  

O problema da nossa pesquisa é: como os profissionais da publicidade 

percebem seu campo de atuação e como essa percepção influencia/pode ser 

influenciada pela legislação vigente no País?  

O objetivo geral da pesquisa é fazer uma análise comparativa entre a 

legislação vigente no Brasil sobre a prática publicitária e a percepção do publicitário 

sobre a qualidade de trabalho na área. Para a realização desta pesquisa, que tem 

caráter quanti-quali, utilizamos como métodos a pesquisa documental e bibliográfica 

e também a aplicação de questionário estruturado (com perguntas abertas e 

fechadas) e entrevistas junto a publicitários brasileiros e belenenses.  

O trabalho se divide em três capítulos: no primeiro fazemos um breve 

apanhado histórico da legislação publicitária no Brasil, tratando de sua 

transformação desde a primeira lei, em 1965, até os dias de hoje; no segundo 

capítulo discutimos a pesquisa empírica realizada, arrolando os principais resultados 

obtidos nos questionários e entrevistas; já no terceiro capítulo apontamos os 

principais cruzamentos entre as análises dos dois primeiros capítulos, a fim de 

atingir o objetivo da pesquisa.  
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CAPÍTULO I: 

PUBLICIDADE E LEGISLAÇÃO NO BRASIL 
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Registros mostram que a Publicidade e Propaganda no Brasil surgiu em 

meados de 1808 no período da colonização, logo após a chegada da coroa 

portuguesa fugida de Portugal ao Brasil. 

 

No Brasil a propaganda surgiu quando D. João VI fugido de Portugal, 

decreta a abertura dos portos, e em 1808, libera a importação de qualquer 

mercadoria transportada por navios portugueses ou estrangeiros em paz 

com a Coroa, favorecendo principalmente os produtos ingleses. Desse 

modo, essa liberação promovida por D.João VI permite ao império moldar o 

comportamento social e cultural da população que habitava o Brasil (GRAF, 

2003, p.17). 

 

Foi quando apareceram os primeiros jornais impressos. Ela se consolidou 

em 1813, com o surgimento de revistas. Em 1878 teve sua primeira fotorreportagem 

com a revista “O besouro” e em 1900 passou a ter publicações regulares de fotos 

em suas publicações, na “Revista da Semana”, assim nascendo o anuncio de página 

inteira. Em 1914 surgiu a primeira agência de publicidade em solo brasileiro. 

 
Figura 1: 1900: A Revista da Semana é a primeira publicação nacional a estampar fotos em suas 
páginas e responsável pelo imaginário visual brasileiro. Esta capa traz a reportagem sobre as 
comemorações do IV Centenário do Descobrimento do Brasil. Fonte: (Ikoneblog.glogspot.com)  
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Entretanto, apesar de a profissão ser bastante antiga, somente em 1965 

houve a regulação da profissão no Brasil, em pleno regime militar, um ano após 

golpe que aconteceu em 1964.  

 A legislação em relação a regulamentação da profissão de publicidade e 

propaganda no Brasil foram capituladas em 1965, de acordo com a lei no 4.680 de 

18 de junho de 1965 e decretadas em 1966, segundo o decreto no 57.690 de 1 de 

fevereiro de 1966, quando foi implantada. Até o ano vigente sofreu poucas 

mudanças com decretos que alteram apenas artigos específicos, principalmente 

aqueles relativos à ligação entre as agências publicitárias contratantes, mas em 

nenhum aspecto que venham favorecer ou melhorar a vida do profissional da 

publicidade, seja no âmbito social ou profissional.  

 Abaixo reproduzimos alguns dos principais artigos dessa lei, os apresentam 

suas definições básicas:  

 

Art 1º São Publicitários aqueles que, em caráter regular e 
permanente, exerçam funções de natureza técnica da especialidade, 
nas Agências de Propaganda, nos veículos de divulgação, ou em 
quaisquer empresas nas quais se produza propaganda. 

Art 2º Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais 
que, vinculados aos veículos da divulgação, a eles encaminhem 
propaganda por conta de terceiros. 

Art 3º A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, … VETADO …, e 
especializada na arte e técnica publicitária, que, através de 
especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 
veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, 
com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir 
ideias ou informar o público a respeito de organizações ou 
instituições colocadas a serviço desse mesmo público. 

Art 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, 
quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de 
transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que 
reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim 
considerados as associações civis locais e regionais de propaganda 
bem como os sindicatos de publicitários. 

Art 5º Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada 
de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um 
anunciante identificado. (BRASIL, 1965, p. 1) 

 Desde a década de 60 o publicitário foi à margem por seu sindicato e 

legislação, tendo, segundo o sindicato de publicidade e propaganda tanto de Brasília 
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quanto de São Paulo, um dos menores salários de bacharelado do país de acordo 

com a pesquisa. É interessante notar que muitas profissões que não exigem 

formação acadêmica possuem um salário superior ao do profissional de publicidade 

e propaganda, que em muitos casos, supera por pouco o salário mínimo nacional.  

 O presente trabalho tem como objetivo principal discutir e comparar a 

percepção dos profissionais da publicidade e propaganda no Pará sobre a atuação 

profissional com a legislação sobre a publicidade existente em nosso país. O nosso 

problema de pesquisa é como os profissionais da publicidade percebem seu campo 

de atuação e como essa percepção influencia/pode ser influenciada pela legislação 

vigente no País?  

 Um exemplo que ilustra a nossa proposta é o fato de que hoje muitas 

empresas buscam o publicitário como uma forma de baratear mão de obra, uma vez 

que se exige conhecimentos em programas de criação e edição gráfica sabendo que 

o salário base de um designer gráfico é quase o dobro do publicitário, então, se tem 

uma mão de obra capacitada pela metade do preço exercendo uma função que 

também é sua mas não é reconhecida e nem valorizada em nossa sociedade.   

 Hoje apesar de o Brasil estar na 3º posição no ranking mundial de qualidade 

de propaganda nossos profissionais ainda estão bem longe de seu devido 

reconhecimento em relação ao trabalho feito, umas vez que a publicidade no Brasil 

em 2017 segundo o Kantar Ibope, gerou uma compra de espaço de mídia que 

movimentou cerca de R$ 134 bilhões, um valor extremante expressivo mas que não 

reflete na realidade da vida daqueles que produzem esse trabalho. 

 A publicidade e propaganda tem se apresentado altamente rentável, mas 

como vários setores do Brasil, sofre da má gestão e distribuição de ganhos. Então 

se a publicidade e propaganda é uma parte essencial para o bom funcionamento da 

economia e desenvolvimento do país, porque o prestigio do publicitário não aparece 

acompanhar esse movimento, inclusive na legislação da área?  

Em trabalho de campo realizado por nós para a consecução dessa pesquisa, 

percebemos que grande parte dos profissionais desconhecem essa realidade e não 

sabiam desses dados numéricos e qualitativos em relação a profissão no Brasil, 

posto que grande parte disse que nunca se quer leram as normas que regulam a 
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profissão em nosso país. A maioria dos entrevistados em nossa pesquisa de campo 

afirmou que só conhece dos dados legislativos e regulamentares aquilo que estudou 

em sala de aula a respeito do Código Nacional de Auto-regulamentação Publicitária 

(CONAR), desconhecendo parte fundamental das diretrizes que regem a profissão.  

O Código só regula a publicidade do anúncio em si, não aquilo que tange a 

qualidade de vida do profissional que produz a publicidade, e mesmo sendo um 

órgão regulador de propaganda ele só age no aspecto moral da propaganda em 

relação a cultura nacional que o assiste podendo apenas sugerir mudanças ou 

suspensão do anuncio ou campanha, mas em termos legislativos relativo aquilo que 

defende direitos e qualidade profissional do publicitário. 

 Um outro exemplo: dentro da regulamentação da publicidade e propaganda 

no Brasil, não se exige de fato ensino superior. Segundo a Lei 4.680/65, “São 

Publicitários aqueles que, em caráter regular e permanente, exercem funções de 

natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda, nos Veículos de 

Divulgação ou em quaisquer empresas nas quais se produza propaganda.” 

 Segundo a própria legislação que regulamenta a profissão, portanto, não é 

necessário ter cursado ensino superior para exercer a função de publicitário no 

nosso país. Qualquer empresa pode registrar seus funcionários como publicitários, 

basta apenas que os mesmos estejam desempenhando qualquer função do meio 

publicitário, lembrando que está lei foi criada em 1965 e perdura até os dias de hoje, 

o que causa desgaste e (des)valor ao profissional, que cursou durante quatro anos 

para se capacitar para o mercado de trabalho tornando o mercado desleal se 

comparado com as principais profissões que exigem por obrigatoriedade um diploma 

acadêmico, capacitando o profissional para a determinada profissão de qualquer 

área, garantindo que as funções exercidas sejam feita por um profissional 

qualificado.   
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CAPÍTULO II: 

A PERCEPÇÃO DOS PUBLICTÁRIOS E A PESQUISA 
EMPÍRICA  
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Etimologicamente a palavra “metodologia” vem do latim methoduse do grego 

methodos, podendo significar “maneiras de ir ou ensinar” e “investigação cientifica”, 

modo de perguntar respectivamente ou, ainda “perseguição ato de ir atrás” : meta, 

atrás, depois e todos os caminhos2. 

Enquanto estudantes de publicidade e propaganda nos chama atenção a 

questão da (dês) valorização do publicitário, as questões que perseguimos referem-

se aos fatores que contribuem para uma (dês)valorização e as ações que poderiam 

tirar o “dês” desta- equação. 

 Tendo em mente o objeto de perseguição, restamos o “hedos”, o caminho a 

seguir. Optamos por uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pois “[...] ao decidirem 

pela descoberta de novas vias investigativas não pretenderam e nem pretendem 

furta-se ao rigor e a objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não 

pode ser confirmada aos métodos monotéticos de analisá-las e descrevê-las” 

(CHIZZOTTI, 2006, p.58, grifos nossos). 

A pesquisa qualitativa é definida com o um tipo de investigação voltada para 

os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Isto significa que ela capaz 

de identificar a analisar dados que não podem ser mensurados numericamente.  

 

Qualitativa, ou em profundidade, é aquela que, depois de 

determinado o universo consumidor do produto ou serviço, tem como 

objetivo o levantamento dos hábitos de consumo desse mercado, 

incluindo suas normas e conceituações que influem em seu 

comportamento. (SANT’ANNA, 2001, p 54) 

 

Os resultados desse tipo de pesquisa não são apresentados através de 

recursos estáticos, mas sim de interpretações. Já a pesquisa quantitativa é aquela 

que apresenta dados estatísticos e que possibilita uma apreciação multitemática e 

mais precisa sobre o universo de nossa pesquisa. Nesta pesquisa, os dados obtidos 

são de cunho tanto quantitativo – respostas ao questionário realizado – quanto 

qualitativos, já que nesses questionários haviam perguntas abertas e também 
                                                 
2 Sentido etimológico encontrado em <www.origemdapalavra.com.br>.  
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realizamos entrevistas mais aprofundadas com publicitários e estudantes de 

publicidade de Belém.  

 Construindo o caminho metodológico, seguiu-se os meios de coleta de dados: 

-Pesquisa Bibliográfica: o projeto será elaborado a partir de materiais já publicados, 

como livros, artigos e internet. 

-Pesquisa Exploratória: levada a efeito junto a departamentos governamentais, 

bibliotecas, associações de classe e outras fontes de informações. 

-Pesquisa de campo: feita por entrevistadores incumbidos de contatos diretos com 

público consumidor e etc. Preenchendo-se de questionários que completem e 

ratifiquem as informações colhidas em outras fontes. 

 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO: 

 

O nosso instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário 

estruturado com 10 perguntas abertas e fechadas. Na elaboração do questionário 

procuramos investigar o conhecimento do nosso público (Recém-formados em 

publicidade, publicitários, estudantes da área, docentes), em sua área de 

comunicação como profissão, sua valorização de mercado atual e quais as 

principais dificuldades da profissão.  

O processo de elaboração é longo e complexo: exige cuidado na seleção 

das questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se 

oferece condições para obtenção de informações válidas. Os temas 

escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e específico. 

(MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 185) 

Ainda segundo as pesquisadoras Marconi e Lakatos (2010, p. 185-186), o 

questionário apresenta vantagens e desvantagens:  

Vantagens: 

-Economiza tempo, viagens e obtém um grande número de dados. 
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-Abrange uma área geográfica mais ampla. 
-Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de campo.  
-Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 
-Há mais liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 
-Há mais segurança, pelo fato de respostas não serem identificadas. 
-Há menos riscos de distorção, pela influência do pesquisador. 
-Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento. 
-Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

Desvantagens: 

-Percentagem pequena dos questionários que voltam. 

-Grande número de perguntas sem respostas. 

-Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas.  

-Dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma uniformidade 

aparente. 

-Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão 

influenciar a outra. 

-O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos torna difícil o 

controle e a verificação. 

-Nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando, portanto, 

as questões. 

-Exige um universo mais homogêneo. 

Considerando essas vantagens e desvantagens, optamos por aplicar o 

questionário, mas também realizar entrevistas que permitem a obtenção de 

informações que vão além dos dados estatísticos.  

 No nosso questionário, algumas das principais perguntas foram “Sobre a 

profissão, você acha ela importante?”, “Você conhece as normas e leis que atuam 

sobre a área de publicidade?”, “Você se sente valorizado nela?” e “Você sabia que o 

salário base do publicitário é o mais baixo entre os bacharelados do Brasil?”. 

Quando elaboramos essas principais perguntas, nosso questionamento era como o 

publicitário via a sua profissão, qual o valor que ele acreditava que ela tinha no 

Brasil, pois apesar dos filmes Hollywoodianos tendem a colocar a publicidade em 
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uma posição de conforto. O publicitário não trabalha muito, ganha bem e no fim do 

filme ninguém sabe ao certo que ele faz da vida.  

Qual é o resultado disso? Um mundo de ofertas de empregos subvalorizadas 

com altas expectativas, prazos curtos e processos desorganizados. Uma imensidão 

de profissionais frustrados no mercado que não conseguem ser eficientes e nem 

entregar resultados. Não podemos esperar que as empresas fora do ramo de 

comunicação valorizem nosso trabalho quando nós mesmos não fazemos isso. 

O instrumento foi aplicado com 21 pessoas do curso de Comunicação Social 

com habilitação em Publicidade e Propaganda no ano de 2018. Após analise e 

coleta de dados, digitalizamos, depois transcrevemos todas as respostas e 

identificamos os resultados. 

 

PESQUISA QUANTI – QUALITATIVA: 

 

Nosso modelo de pesquisa é quanti-qualitativa, envolve métodos quantitativos 

e qualitativos para obter uma análise mais profunda sobre o assunto da pesquisa. A 

pesquisa qualitativa, envolve aspectos qualitativos, ou seja, subjetivos. É uma 

análise onde não se utiliza atributos numéricos e não se mensura dados como por 

exemplo as emoções e o estudo de sentimentos, sensações e opiniões.  

Na pesquisa qualitativa o resultado depende do esforço intelectual do 

pesquisador, ele encontra dos dados buscando conceitos, princípios e significados 

das coisas.  

Já na pesquisa qualitativa utiliza-se técnicas estatísticas que quantificam 

dados para o estudo. Dados numéricos são características desse método de 

pesquisa, onde não há particularidades e conceitos de objetos de estudo. 

É a pesquisa que inclui pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, pois 

embora sejam diferentes, elas não se excluem. 
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 Desse modo é possível que a pesquisa tenha uma parte quantitativa com 

coleta de dados e no mesmo trabalho poderá especular quais as causas dos 

resultados, caso isso aconteça a pesquisa será quali-quantitativa. 

Para fazer a identificação do tipo de pesquisa que se utilizará no trabalho é preciso 

primeiramente se perguntar se haverá necessidade de tabulações numéricas. 

Se não houver necessidade a pesquisa irá se caracterizar como qualitativa. 

Se a pesquisa for qualitativa e houver a necessidade de resultados estatísticos para 

complementar a tarefa, a pesquisa será essencialmente quali-quantitativa, devido a 

sua característica mista. 

 Com a distinção desses conceitos ficará mais fácil para que o pesquisador 

consiga identificar e escolher qual mais se adeque as suas necessidades.  

Quanto as entrevistas, foram escolhidas 2 pessoas que atuam profissionalmente em 

Agências de publicidade localizados em Belém/Pa.  

Através de um questionário de entrevista semiestruturada, entrevistamos uma 

estudante de publicidade e propaganda que trabalha em uma agência digital da 

cidade de Belém, e um profissional da publicidade que trabalhou com parte da 

comunicação visual da Vivo no norte do país. 

A primeira entrevistada foi Yasmin Maia, que estuda publicidade e 

propaganda e está fazendo estágio em uma agência digital. Foram feitas perguntas 

relacionadas a qualidade de vida no trabalho e a sua percepção em relação a 

visibilidade do publicitário tanto no mercado de trabalho quanto fora dele, e como 

isso afeta a vida do profissional: 

 

1- A que horas você sai geralmente? 

R= Geralmente saio na hora certa, nem antes nem depois, se eu chego uma hora 

atrasada fico até uma hora depois, pra cumprir a carga horária. 

 

2- Quanto aos efetivos, costumam sair no horário? 
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R= Sim, dificilmente alguém precisa fazer hora extra, geralmente se fica até mais 

tarde em datas comemorativas por conta da demanda maior. 

 

3- Você já se sentiu pressionada em relação ao seu trabalho? 

R= Não, tudo é feito da melhor forma, existe uma hierarquia, mas a empresa é 

bastante horizontal. 

 

4- Você já sofreu desvio de função alguma vez? 

R= Não, sempre fiz apenas o que tenho de fazer. 

 

5- Você acredita que seu salário é compatível com seu trabalho? 

R= infelizmente não, principalmente quando se olha de forma geral, outros estágios 

pagam bem mais que a publicidade. 

 

6- O que te motivou a decidir escolher o curso de publicidade? 

R= Eu sempre me identifiquei com o visual da publicidade, sempre gostei de 

propaganda, eu escolhi mesmo por afinidade com aquilo que o curso fosse me 

oferecer. 

 

7- Você acredita que a sua formação te deu a qualificação necessária pra exercer a 

profissão? 

R= Não, eu acho que as universidades como um todo, não te dão essa base de 

preparo, é preciso ter um bom estágio, se aprende muito mais no dia a dia. 

 

8- Sobre o mercado publicitário em Belém, o que você acha dele? 

R= Muito clichê, muito do mesmo, as empresas pararam no tempo. 

 

9- O que você considera mais injusto na profissão? 

R= O salário, principalmente pra quem acabou se formar. 

 

10- Qual a sua perspectiva financeira em relação ao seu futuro como publicitária? 

R= Infelizmente não é uma das profissões mais otimistas, dinheiro eu sei que eu vou 

ganhar, mas para sobreviver, não é realmente algo que vá me trazer riquezas. 
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11- Você sabia que o salário do publicitário é um dos bacharéis mais baixo do 

Brasil? 

R= não, nem imaginava. 

 

12- Você acha que a publicidade é uma profissão de prestigio no Brasil? 

R= Não, porque o publicitário se propõe da fazer de tudo e todo mundo acha que 

pode fazer o que um publicitário faz. 

 

 O nosso segundo entrevistado se chama Henrique Vasque, que hoje trabalha 

na Artcom, mas trabalhou na Vênus empreendimentos como publicitário onde era 

responsável pelas artes e mídia impressa da comunicação visual externa da Vivo no 

norte e nordeste do país. 

 

14- A que horas você sai geralmente 

R= Geralmente saio tarde, duas ou três horas após o horário de expediente. 

 

15- Seus colegas de trabalho costumam sair no horário? 

R= Também não, geralmente ninguém sai antes de concluir tudo que tem que ser 

feito no dia, as vezes até dormimos no trabalho por conta do horário não ter mais 

condução pra ir pra casa. 

 

16- Você se sente pressionado(a) 

R= O tempo todo, as vezes acho que vou ter um ataque cardíaco. 

 

17- Você já sofreu desvio de função? 

R= quase todo dia, sempre que falta alguém do operacional eu cubro, seja 

adesivador, motorista ou carregador, eu sempre cubro. 

 

18- Você já sentiu vontade de mudar de profissão? 

R= Com certeza, as vezes a pressão é tão grande que eu sinto muita vontade de 

pedir demissão antes que isso afete a minha saúde de forma irreversível.  
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19- Você acredita que seu salário é compatível com seu trabalho? 

R= Não chega nem perto, infelizmente se trabalha muito e se ganha pouco. 

 

20- O que te fez escolher publicidade? 

R= Eu achei o curso muito a minha cara, e ele é, mas infelizmente vivemos em um 

sistema muito injusto onde o nosso trabalho não vale o que realmente é. 

 

21- Você acredita que a sua formação te deu a qualificação necessária pra exercer a 

profissão? 

R= Em partes sim, tem coisas que eu aprendi na faculdade que foram de extrema 

importância pra mim, em outras acredito que a experiencia de campo te dá, macetes 

que tu só aprendes com muito treino e vivencia. 

 

22- Sobre o mercado publicitário em Belém, o que você acha dele? 

R= Muito fraco, muito restrito, infelizmente aqui não funciona como em outros 

lugares como São Paulo. 

 

23- O que você considera mais injusto na profissão? 

R= O salário sem dúvida, muito trabalho e pouco dinheiro 

 

22- Qual a sua perspectiva financeira em relação ao seu futuro como publicitária? 

R= Eu gostaria de ser otimista, mas a verdade é que aqui em Belém a publicidade é 

mais uma profissão de sobrevivência e não te dá muita opção de ganhar dinheiro. 

 

23- Você sabia que o salário do publicitário é um dos bacharéis mais baixo do 

Brasil? 

R= não tinha a menor ideia, fiquei sabendo depois que me formei. 

 

22- Você acha que a publicidade é uma profissão de prestigio no Brasil? 

R= Não, hoje em dia todo mundo que sabe mexer em algum programa de edição se 

acha apto a fazer o que um publicitário faz. 
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No capítulo seguinte iremos apresentar a tabulação dos principais dados 

obtidos no questionário e sua relação com a legislação da publicidade. 
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CAPÍTULO III: 

RELAÇÃO ENTRE A LEGISLAÇÃO AS 
ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 
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Neste capítulo apresentamos a tabulação dos dados da nossa pesquisa 

empírica, com os questionários e entrevistas, e também buscamos relacionar esses 

dados com a legislação vigente no país sobre a publicidade.  

 

Análise gráfica e apresentação dos dados: 

1 – Sexo? 

Segundo análise do gráfico, cerca 66,7% dos entrevistados correspondem ao 

sexo masculino. E 28,6% ao sexo feminino.  

 

 

 

 

2 - Idade? 

A segunda pergunta do questionário demostra que grande parte dos 

entrevistados tem entre a faixa etária de 18-25 anos, sendo que 33,3% dos 

entrevistados tem entre 26-33 anos. 9,5% estão acima de 40 anos. 

 

67%

28%

5%

SEXO

Masculino

Feminino

Não



23 

 

 

 

3- A quanto tempo você exerce a profissão da área de publicidade e 
propaganda? 

Nesta pergunta buscávamos saber quanto tempo os entrevistados exerciam 

sua profissão. Entre eles, publicitários, recém-formados, estagiários e 

estudantes da área. 47,6% dos entrevistados exercem a profissão de 1 a 5 

anos. 23,8% exercem a 1 ano. 4,8% exercem a 5 meses. E 4,8% responderam 

que não exercem a profissão. 

 

 

57%33%

0%11%

IDADE

18-25

26-33

34-40

40 ou mais

5%

25%

50%

5%
10%

5%

A quanto tempo você exerce a profissão da área 
de publicidade e propaganda?

5 Meses

1 Ano

1 - 5 Anos

5 - 10 Anos

15 ou mais

Não Exerço
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4 – Na sua opinião, você acha que sua profissão é importante? 

Nesta pergunta todos responderam que sua profissão é importante na 

sociedade, pois fazem parte da cadeia de comunicação e transcrevem a mensagem 

que o cliente quer passar para seu público alvo, produzindo conteúdo para cultura 

pop e etc. 

 

 

 

 

5- Você se sente valorizado nela? 

Com esta pergunta queríamos saber qual a percepção os entrevistados 

tinham sobre si na sua profissão. 57,1% responderam que “não” se sentem 

valorizados na profissão. 23,8% responderam que “sim”, 4,8% responderam que 

sentem uma significativa valorização. 4,8% responderam que dependendo da área 

de atuação  

100%

0%

você acha que sua profissão é importante? 

Sim 

Não
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6- Você conhece as normas e leis que atuam sobre a área de 
publicidade? Se sim, cite algumas normas e leis que você conheça. 

62% dos entrevistados declaram ter conhecimento parcial em relação a 

legislação que regula a publicidade. 33% declaram que desconhecem as leis e 

normas que regulam a publicidade. E 5% conhecem algumas leis e normas que 

regem a publicidade e propaganda. 

 

 

 

23%

57%

5%
5%

5%5%

Você se sente valorizado nela?
Sim

Não

Não em seu total

Depende do contexto de 
atuação

Os de fora não os de dentro 
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não sei

5%

33%

62%
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Sim

Não
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7- Você sabia que o salário base do publicitário é o menor entre os 
bacharelados do Brasil? 

52% dos entrevistados estão cientes sobre o salário base do publicitário é 

menor entre os bacharelados do Brasil. E 48% responderam que desconhecem 

sobre o salário base do profissional. 

 

 

 

8- Quais características são importantes para ser um bom profissional 
da área? 

De acordo com análise gráfica, 27% dos entrevistados responderam que a 

criatividade é que conta como característica importante. 26% responderam que ter 

conhecimento amplo é importante. Outros 26% responderam que ter ética e 

humildade são características importantes na área. E 21% concordam que ter o 

equilíbrio é fundamental para ser um bom profissional. 

52%48%

Você sabia que o salário base do publicitário é o 
menor entre os bacharelados do Brasil? 

Sim

Não
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9- Qual sua área de atuação no momento? 

Com 30%, a grande parte dos entrevistados responderam que atuam como 

autônomo. 20% responderam que trabalham em agências de publicidade e 

propaganda. 25% trabalham em empresas privadas. 10% atuam como docente em 

Curso superior de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

27%

26%
26%

21%
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10- Quais são as maiores dificuldades encontradas no decorrer da sua 
profissão? 

40% dos entrevistados responderam que a falta de valorização é maior 

dificuldade encontrada na área. 25% responderam que a exigência curricular é maior 

dificuldade. 20% indicam que a falta de oportunidade é outra questão. Os demais 

responderam que a concorrência com profissionais que não são da área com 5%, 

ferramentas adequadas também com 5%, e horizontação dos cargos com 5%. 

 

 

 

Foram entrevistados 21 profissionais e estudantes de publicidade através do 

questionário na plataforma digital do Google Drive entre o dia 1 a 31 de outubro de 

2018. 

Também foi feita uma pesquisa fora da plataforma digital, através de um 

formulário de perguntas objetivas pertinentes ao tema da pesquisa, realizada em 

trabalho de campo na região metropolitana de Belém. 

 

1 - Você sabia que para ser publicitário no Brasil não é preciso ensino 
superior? 

40%
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Apenas 31% dos entrevistados declaram saber que para exercer a profissão 

de publicitário não se precisa ter formação acadêmica, e 69% ou seja muito mais 

que a metade não tinha conhecimento dessa informação. 

 

 

2 - Você sabia que o salário do publicitário é o mais baixo entre os bacharéis? 
Segundo a pesquisa, apenas 44% dos entrevistados tinham conhecimento 

desse desnível salarial, e 56% não sabiam dessa informação. 

 

 

 

 

31%

69%

você sabia que para ser publicitário no Brasil 
não é preciso ensino superior?

Sim

Não

44%
56%

Você sabia que o salário do publicitário é o mais 
baixo entre os bacharéis?

Sim

Não
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3 - Depois de concluir o curso, o mercado de trabalho foi como você 
imaginava? 

De acordo com a pesquisa apenas 31% dos candidatos declaram que o 

mercado de trabalho foi como previsto, entretanto 69% dos candidatos declaram que 

se surpreenderam com a forma que ele funciona. 

 

 
 

 

4 – Depois de concluir você fez ou pensou em fazer outro curso? 
De acordo com a pesquisa 85% dos entrevistados fez ou tem a intenção de 

fazer outra graduação e apenas 15% dos entrevistados declarou que não tem 

interesse em fazer outro curso. 

 

31%

69%

Depois de concluir o curso, o mercado de 
trabalho foi como você imaginava?

Sim

Não
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5 – Por qual motivo? 

De acordo com a pesquisa, dos entrevistados que declararam cursar ou ter 

intenção de fazer outra graduação 3% diz que fez ou vai fazer por curiosidade, 21% 

declaram cursar ou ter a intenção de fazer para complementar o curso de 

publicidade, 31% declarou ter interesse em seguir outras profissões, 15% declarou 

que tem interesse em aprender coisas novas e 21% declarou ter apenas o interesse 

em enriquecer seu currículo. 

 

 

 

6 - Você teve algum tipo de frustração em relação a profissão? 

85%

15%

depois de concluir você fez ou pensou em fazer 
outro curso?

Sim

Não

3%

27%

34%

15%

21%

Por qual motivo ? 

Cuiriosidade 

Complementar com o curso 
de publicidade 

Seguir outra profissão 

Aprender coisas novas 

Enriquecer o curriculo 
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De acordo com a pesquisa 82% dos entrevistados declaram que tiveram 

algum tipo de frustração relacionada a profissão de publicidade e propaganda, e 

apenas 18% declarou que não teve frustrações a esse respeito. 

 

 

 

7 - Você acha que o mercado exige muito e paga pouco para o publicitário? 
De acordo com a pesquisa, em relação ao custo benefício ou valorização da 

mão de obra, 100% dos entrevistados declararam que o valor que mercado paga 

para o publicitário referente ao trabalho realizado é baixo ou insuficiente.  

 

 

82%

18%

Você teve algum tipo de frustração em relação a 
profissão?

Sim

Não
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8 - Você Já trabalhou ou Trabalha em uma Agência de Publicidade? 

De acordo com a pesquisa, apenas 44% dos entrevistados tiveram a 

oportunidade de trabalhar em uma agência de publicidade, e 56% declararam que 

nunca tiveram a oportunidade de atuar em uma agencia.  

 

 

 

Foram entrevistados 39 profissionais graduados de publicidade e propaganda 

da região metropolitana de Belém através do questionário de perguntas semiabertas 

em trabalho de campo entre o dia 1 a 20 de novembro de 2018. 

100%
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44%
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34 

 

O questionário com perguntas semiabertas conseguiu mostrar como, de 

forma direta e indireta os mecanismos que dão funcionalidade a profissão estão 

extremamente defasados, sobre tudo na região metropolitana de Belém, onde quase 

não há oportunidades tanto nas agências locais quanto em outros setores que se 

assemelham a ela. Para mais, também foi evidenciado que boa parte dos 

profissionais de publicidade não tem qualquer domínio a respeito do conhecimento 

da legislação que rege os direitos e deveres do publicitário no Brasil. 

 Por sua vez não beneficia o profissional  por conta da falta de regulação em 

relação a padronização da profissão, uma vez que qualquer pessoa pode se 

declarar publicitário apenas trabalhando na área, isso dificulta muito em encontrar o 

espaço do publicitário no mercado e também causa desprestigio uma vez que a lei 

ampara esse desvalor com o profissional de publicidade que dedica 4 anos da sua 

vida para se capacitar profissionalmente para o mercado de trabalho e quando 

chega o seu momento de exercer tem que disputar espaço de vaga com qualquer 

pessoa que tenha feito um curso profissionalizante de Corel Draw ou Adobe 

Photoshop lhe causando extrema frustação. 

 Posto que esse novo sistema de agência está dando mais espaço para 

profissionais de outras áreas, principalmente profissionais da área tecnológica, 

transformando as agências cada vez mais distantes do publicitário, provocando uma 

certa invisibilidade para o publicitário, que tem que cada vez mais fazer cursos 

complementares para poder tentar se encaixar nesse novo sistema ao qual o obriga 

a ser multifuncional o tempo todo, fugindo muitas vezes de sua formação profissional 

adquirida no centro acadêmico fazendo apenas aquilo que aprendeu em cursos 

complementares, deixando de exercitar aquilo que lhe torna de fato um profissional 

da propaganda. Como tanto os sindicatos quanto a própria legislação não tomam as 

devidas providências, esse drama publicitário continua provocando toda essa 

desestruturação em relação tanto ao futuro do publicitário quanto a sua qualidade 

como profissional.  

Uma das primeiras coisas que percebemos é falta de retorno do próprio 

mercado, pois ele exige demais e dá pouco em troca, a maioria das agências de 

publicidade paga pouco aos estagiários, afirmando que estão ensinando e por isso 

não irão pagar ao um profissional “leigo”. Segundo um dos entrevistados, a parte 
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mais difícil é tentar explicar para sua família e seus amigos o que fazes na 

publicidade e fazer eles entenderem: “É muito difícil explicar pra minha mãe que eu 

vou sair cedo e chegar tarde quase todos os dias e que meu dinheiro não some, ele 

apenas é pouco”. (Henrique Vasque, publicitário, funcionário da Artcom).     Essa é a 

parte mais difícil da profissão, fazer com que as pessoas que trabalham fora da 

comunicação valorizarem seu trabalho. 

Tudo isso acaba funcionando como um efeito cascata que termina em cima 

da cabeça do profissional de publicidade que precisa trabalhar, mas não há espaço 

suficiente no mercado de trabalho por conta do inchaço causado pela legislação que 

permite que pessoas de outras áreas possam exercer a profissão sem qualquer tipo 

de formação acadêmica, efeito esse que por sua vez causa uma concorrência 

desleal no mercado, já que qualquer pessoa com domínio de edição ou outras áreas 

pode fazer o trabalho do publicitário por um preço totalmente indecente, quase que 

forçando o publicitário a ter que aderir a essa tabela de preços, caso contrário não 

trabalha, também existe a falta de cuidado por conta dos sindicatos e organizações 

que representam os publicitários mas que dificilmente se manifesta sobre qualquer 

assunto ou problemas relacionados a qualidade de vida do publicitário. 
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise em relação 

tanto ao mercado de trabalho quanto nos centros universitário, que existe uma 

grande defasagem na área da publicidade relacionada aos seus profissionais 

graduados no ensino superior. Além disso, também permitiu uma pesquisa de 

campo para obter dados mais consistentes sobre como o profissional de publicidade 

se vê no mercado e como o mercado de trabalho o vê. 

Infelizmente a grande maioria dos profissionais se quer sabem quais a leis 

básicas que fazem parte das diretrizes dessa tão nobre profissão, ficando assim 

totalmente desprotegido de toda essa falha que lhe é apresentada na pratica após a 

conclusão do seu curso, quando o mesmo parte em direção ao mercado de trabalho, 

causando assim uma severa frustração em relação a sua vida profissional. 

Podemos também ressaltar que os centros acadêmicos tem parte da culpa de 

tudo isso, não somente pela desinformação em relação ao futuro que espera o 

estudante após a sua conclusão do curso mas também a forma com que o mesmo é 

vislumbrado em relação ao curso e as infinitas gamas de possibilidade, que 

deveriam ser verdade na nossa sociedade, mas que não fazem parte da nossa 

realidade publicitária, também sendo um dos responsáveis pela grande expectativa 

criada e posteriormente frustrada. 

Acreditamos que os centros acadêmicos deveriam assumir essa 

responsabilidade de passar a real situação do mercado e da profissão, e 

principalmente alertar a respeito dos direitos e deveres que estão agregados não 

somente a profissão, mas também ao profissional. 

Também é importante ressaltar que de acordo com a pesquisa feita pela 

FENAPRO, podemos entender que o mercado publicitário está sempre em 

constante mudança e que isso afeta diretamente a vida do profissional de 

publicidade, posto que de acordo com a lista feita pelos donos de agências e altos 

executivos, o mercado já não está dando o devido valor para as funções de base de 

uma agência de publicidade e propaganda, como: inteligência, estratégia, criação e 

planejamento que são as principais ferramentas que são ensinadas em sala de aula 

ao estudante de publicidade, tornando-o obsoleto ao mercado de trabalho, o 
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deslocando do seu ponto de origem, a sua casa que é a agência, o tornando 

invisível ao mercado ao qual ele pertence. 

Segundo esse estudo feito pela FENAPRO, as agencias correm o risco de 

deixar de existir, pelo menos como ela é conhecida. Entretanto, de acordo com a 

pesquisa realizada do presente trabalho, chegou-se a conclusão que as agencias 

mesmo que mudem e passem por todo esse processo agregando novas medidas de 

funcionalidade, o profissional da publicidade por outro lado, corre sim, o grande risco 

de deixar de existir, por conta da lei que não o ampara ignorando seus 4 anos de 

curso universitário e todo seus sacrifícios durante esses 4 anos, permitindo que 

qualquer pessoa que trabalhe na área possa exercer seu papel. 

Também é possível afirmar que os profissionais da publicidade são mal 

representados pelo seu sindicato que pouco aparece e lhe permite receber o salário 

mais baixo entre os bacharéis desse país, sendo um salário inferior a muitas 

profissões que nem de graduação em curso superior precisa, sendo de uma forma 

ridícula que o teto do salário do publicitário se quer iguala ao piso de alguns 

profissionais bacharelados. 

Sendo assim, essa hiper democratização da profissão, tira do profissional de 

publicidade seu devido espaço e valor, o tornando quase que dispensável dentro da 

sua própria área, levando-o ao perigo próximo de até deixar de existir. 
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