


Com um ano de pandemia, as rotinas publicitárias já não são mais 
“novas” e estão (ou não) adaptadas ao dia a dia dos estudantes e 
profissionais. Repetimos a aplicação do questionário, com algumas 
modificações, exatamente 365 dias depois, buscando entender a seguinte 
questão: o tempo é um fator positivo ou negativo na adaptação das rotinas 
publicitárias em pandemia?

Levamos como positivo quando o tempo ensina a melhor utilização 
das ferramentas digitais, trazendo uma adaptação mais naturalizada em 
nosso cotidiano. Já como fator negativo vemos a necessidade de continuar  
realizando as tarefas diárias com distanciamento e isolamento, vivendo em 
comunhão com problemas de saúde física e mental, falta de vacinas, 
desemprego, instabilidade econômica e política. O tempo pode ajudar, mas 
também pode aprofundar as desigualdades. 

A pesquisa segue seu recorte etário, buscando ouvir jovens 
publicitárias e publicitários, pertencentes a geração de Nativos Digitais 
(PRENSKY, 2001) ou Geração Z (BARROSO, 2014), ou seja, com até 26 
anos. Essa delimitação se dá, exatamente, para compreendermos o quanto 
todas essas mudanças, amplificadas pelas tecnologias digitais, impactam 
na vida do estudante, bem como no começo da sua vida profissional - "O 
fenômeno jovem é estratégico para compreender a mutação. Quem está 
vivendo a mutação e, de alguma forma, desfrutando dela, são os jovens. A 
mutação tanto no sentido de transformação dos modos de escrita, leitura e 
diversão, de tudo. Está sendo mudado o jogo, portanto, está sendo alterada 
a chave da vida." (MARTÍN-BARBERO, 2017, on-line).

A aplicação desse questionário, com questões fechadas e abertas 
(mas essas sem obrigatoriedade de resposta), ocorreu de 22 de abril a 5 de 
maio de 2021. O questionário foi dividido em 3 partes: geral, ensino e 
mercado de trabalho. Obtivemos 33 respondentes gerais (7 a menos que 
na primeira aplicação), destes 26 respondentes sobre o ensino e 33 
respondentes sobre trabalho (pois há respondentes que estudam e 
trabalham). 



Esse estudo, utilizando da metodologia de entrevistas 
estruturadas fechadas (DUARTE, 2011), é coordenada pela 
doutoranda Ariadni Loose, que pesquisou em sua dissertação a 
reconfiguração do perfil profissional da publicidade a partir dos jovens 
da Geração Z e das transformações da sociedade (LOOSE, 2021), 
com orientação da Professora Doutora Juliana Petermann 
(UFSM/POSCOM) e participação da Mestra Lara Cezar. 
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Nessa nova aplicação do 
questionário optamos por 
adicionar uma questão de 
gênero. Disponibilizamos 
também a opção
não-binário, que não 
obteve respostas.



A maioria dos jovens são 
universitários e realizam alguma 
atividade remunerada junto aos seus 
estudos. Com esse recorte 
geracional, de até 26 anos, já 
conseguimos perceber uma entrada 
de jovens na pós-graduação. Sendo 
um número maior que a porcentagem 
de jovens com apenas os estudos do 
ensino superior concluídos.









Percebemos que a grande maioria dos jovens, mesmo 
sendo de uma geração nativa digital, enfrentou alguma 
dificuldade com o ensino remoto - 96,1%. Apenas 3,8% 
afirmaram ter sido uma experiência tranquila.



Outro dado relevante: 
61,4% dos jovens 
estudantes precisaram 
alterar algum plano em 
relação aos estudos, 
incluindo até mesmo 
trancar o curso.







Mesmo que adaptados ao ensino 
remoto, as dificuldades 

enfrentadas nesse período 
demonstram que, para a maioria 

desses jovens, o ensino de 
publicidade não tenha como ser 

em formato remoto/digital.  





Percebemos uma divisão entre os 
formatos de trabalho desses jovens. Não 
há uma maioria considerável, apesar de 
projetos em formato free lancer 
prevalecer, se somado as duas opções 
de respostas que ele aparece.





Percebemos que houve um grande aumento de demandas de trabalho nesse período. E, mesmo quem 
não teve aumento de trabalho, a demanda manteve-se normal. Esses duas opções podem demonstrar 
uma sobrecarga de trabalho, tendo em vista o momento atípico (especialmente em questões de saúde 
física e mental) que estamos vivendo.







Mesmo com demandas 
altas ou consideradas 
normais, a produtividade 
de grande parte dos 
jovens entrevistados 
está menor que em 
tempos sem pandemia. 
E, mesmo o trabalho em 
publicidade ter mais 
flexibilidade para se 
adequar ao teletrabalho, 
mais da metade dos 
jovens não acreditam 
que o trabalho possa 
seguir assim.






