
PROFISSÃO 

Lições de realidade 
Encontro com jovens estudantes revela os 

bastidores da carreira de publicitário 

POR RENATA DE SALVI 

Gomo se remunera um job? Quais as diferenças de salário entre as principais 
áreas da profissão? E entre o mercado da capital paulista c do interior? Como 
é o processo de trabalho interno de uma agência? Essas são algumas das dúvi
das comuns entre os estudantes de comunicação. No entanto, dificilmente são 

abordadas em sala de aula. Como resultado, em vez de conhecer profundamente a realidade 
de uma carreira que geralmente envolve muito trabalho e pouco tempo para diversão, o 
aluno do curso de publicidade e propaganda costuma ter uma visão glamorizada e por isso 
mesmo fora de sintonia com a realidade da profissão que escolheu. 

Para a Milk Comunicação Integral, agência paulista especializada em running, ciclismo 
e triathlon, essa carência de informações por parte dos universitários veio ao encontro da 

vontade de seus sócios de trocar experiências 
com os jovens e assim ampliar o conheci
mento da sua marca nesse target fundamen
tal para seus clientes. Nasceu daí o projeto 
Dente de Leite. 

Com os slogans "o dente de leite é importan
te para o desenvolvimento da fala, estética, 
sociabilização, entre outros fatores" e "isso 
tem tudo a ver com comunicação", a agên
cia convida os universitários a participar dos 
encontros, que ocorrem sempre na última 
quinta-feira de cada mês, às 16h. Na sala de 
reunião, não há script. Em clima descontra
ído, cada um se apresenta e pode perguntar 
o que quiser, desde a rotina da agência e dos 
profissionais até o salário deles (sem a certe
za de que isso será respondido). 
Depois os jovens visitam cada departamento 
da agência e, por fim, ganham uma camise
ta do projeto, o certificado de participação 
e bebem o famoso milkshake preparado 
por Ricardo Santos, um dos sócios da Milk 



Comunicação Integral. Na segunda etapa do projeto, é lançado 
um desafio. Cada um deve entregar qualquer forma de arte -
vídeos, desenhos, músicas - sobre o Dente de Leite. Quem se 
destaca é convidado a passar o dia ou até a semana na agência, 
como preferir, para ter maior contato com a rotina. 
No último mês de junho, ocorreu a quarta edição. Participaram 
nove pessoas: sete estudantes das universidades Mackenzie, 
Anhembi-Morumbi e Uniban (todas de São Paulo); uma estudan
te de ensino técnico em comunicação visual e uma profissional 
recém-formada de Piracicaba, interior paulista, que já trabalha 
na área. A idade variava entre 19 e 23 anos. Quem orquestrou 
o encontro foi Santos. Mesmo com ar descontraído, os partici
pantes ficaram receosos em tirar as dúvidas sobre a profissão. 
Depois de quebrado o gelo, o encontro foi até às 20h. Em todas as 
edições realizadas até agora, os estudantes da capital paulista são 
maioria, mas já houve participantes vindo de lugares distantes da 
capital paulista, como Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

Wagner de Oliveira Ramari, 20 anos, está no quarto semestre 
de publicidade e propaganda das Faculdades Integradas Rio 
Branco, em São Paulo, e participou da segunda edição do 
Dente de Leite. Ramari conheceu Santos em uma palestra 
no campus onde estuda. Os dois passaram a trocar e-mails. 
Quando soube do projeto, ele se inscreveu e participou do 
encontro. Com experiências na Mauricio de Sousa Produções, 
estúdios de tatuagem e grafites comerciais, Ramari acabou 
sendo contratado pela agência. Ficam a cargo dele ilustrações, 
anúncios, tratamentos de imagens e algumas criações. "Eu já 
conhecia o trabalho. Mesmo assim, vim para a palestra para 
saber mais sobre o dia a dia, cases, agência. Eles precisavam de 
alguém, me chamaram e eu aceitei." 

Evolução 

O projeto Dente de Leite era um projeto de Santos, que já minis
tra palestras em universidades há anos. Ele iniciou o bate-papo 
nas faculdades porque queria levar um pouco da experiência 
real da vida de publicitário para os estudantes, além, é claro, de 
tornar a marca Milk conhecida entre os futuros profissionais. 
Outro ponto positivo das palestras é a interação com pessoas mais 
jovens. Com 37 anos, Santos acredita que essa troca de visões 
e experiências é rica porque faz com que os veteranos tenham 
contato com novidades tecnológicas e de comportamento, como 
as redes sociais. "Eu aprendo muito com eles", diz. 
Além do desenvolvimento do Dente de Leite, desse relaciona
mento estreito com as agências juniores das universidades, que 
normalmente são responsáveis por organizar as palestras aos 
estudantes, nasceu uma outra ideia. Santos sempre notou que 
essas estruturas são "incubadoras de talentos". Então, por que 
não fazer uma agência júnior dentro da Milk? O objetivo é criar 
o modelo dentro da própria Milk no próximo ano. "Por enquanto 
é apenas um projeto que está no papel", diz. 
A diferença entre uma estrutura e outra é que os estudantes 
teriam o contato com os profissionais seniores, acesso à estrutura 
de uma agência propriamente dita, teriam a preocupação de 
mensuração dos resultados nos jobs, receberiam salário e desen
volveriam jobs para empresas, que pagariam menos. "Os projetos 
seriam as microempresas, aquelas que nunca contratariam uma 
agência ou, no máximo, contratariam uma agência júnior, de 
faculdade mesmo. A ideia é que essa estrutura seja uma incu
badora de talento, onde os jovens vão ser treinados e quem se 
destacar passará a fazer parte da equipe da Milk." 
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