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Ao saírem da faculdade, estudantes 
dos 316 cursos superiores destina-
dos a formar jornalistas no Brasil 
caem em uma encruzilhada. Afinal, 
o mercado está cada vez mais res-

trito nas mídias tradicionais e a concorrência é 
pesada: até 2010 , segundo o Ministério do 
Trabalho, eram quase 90 mil os profissionais de 
imprensa em atividade no país. 

Bater à porta do óbvio acaba sendo a escolha 
da maioria e a frustração é imediata: a dificulda-
de para entrar no disputado mercado de trabalho 
aumenta a cada dia e os tão falados diferenciais 
de falar outras línguas e ter conhecimento mul-
timídia já não atraem tanto os empregadores. A 
solução é buscar alternativas. 

Em celebração ao "Dia do Jornalista", em 
sete de abril, IMPRENSA pesquisou o merca-
do de trabalho em todas as regiões brasileiras 
e descobriu que o caminho do jornalista pode 
estar ao dobrar de uma esquina. Diversas 
novas possibilidades estão surgindo e neces-
sitando de um profissional que saiba o que, 
de fato, é notícia. E mais, como fazer a me-
diação das informações da fonte ao consumi-
dor de maneira eficiente. 

Ouvindo especialistas em Recursos Huma-
nos, selecionadores de diversos veículos, 
sites de vagas de emprego, bem como sindi-
catos de vários estados, a reportagem traça 
um panorama, que mostra onde o terreno é 
fértil em oportunidades de emprego e quais 
são as áreas mais áridas para que os jornalis-
tas busquem seu lugar ao sol. E sim, este 
lugar ainda existe. 

PRECISA-SE DE JORNALISTA 
Diante de um cenário que mostra a saturação 

de vagas mais tradicionais, ligadas a veículos 
impressos, existe, em contrapartida, a populari-
zação de novas funções. "Há grande oferta para 
vagas em redes sociais, antes ocupadas por 
publicitários. O mercado foi amadurecendo, e as 
empresas buscam quem tem demonstrado domí-
nio da linguagem e ferramentas", explica Tiago 
Yonamine, fundador do TRAMPOS, site que 
oferece vagas de comunicação na web. 

As oportunidades em cada região do país, 
embora sejam bastante peculiares, são seme-
lhantes principalmente nos setores de conteúdo 
online e de assessoria de imprensa. Para Celso 
Schröder, presidente da Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj), isso ocorre porque o mercado 
de trabalho está extinguindo algumas ocupações 
saturadas. "Um lugar sempre muito fértil é o da 
comunicação empresarial, que ocupa 50% do 
mercado, seguido pelas agências de conteúdo 
online e portais na web." 

Este é o caso da região Norte do país, como 
explica Enize Vidigal, secretária geral do Sindicato 
dos Jornalistas do Pará. "Há mais vagas no setor 
de assessoria de comunicação, tanto estatal 
quanto do setor privado. Nesse segmento, os 
salários são maiores, o que atrai principalmente 
os jornalistas mais experientes." 

No Nordeste, uma alternativa para suprir a 
escassez das vagas tradicionais dos impressos 
foi investir no serviço público. Segundo Samira 
de Castro, presidente do Sindicato dos Jornalistas 
do Ceará, "em função de poucas oportunidades 
nas redações, as pessoas estão optando por con-
cursos públicos nas áreas de assessoria de 
comunicação e ensino de jornalismo". 

Já na região Centro-Oeste, principalmente 
devido à crise nos impressos, os veículos online 
são os que oferecem melhores oportunidades. 
Segundo Keka Werneck, secretária geral do 
Sindicato dos Jornalistas do Mato Grosso, há 
vagas principalmente em portais de notícia. 
"Eles têm também melhores estruturas de tra-
balho, como telefone, computadores e internet. 
Já no interior, há vagas nas assessorias de 
imprensa das prefeituras." 

Na contramão da escassez de vagas nos 
impressos, a região Sul tem encontrado nos jor-
nais menores oportunidade de crescimento, 
como explica Valmor Fritsche, presidente do 
Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. "A 
região oeste possui concentração de pequenos 
jornais que estão se profissionalizando e qualifi-
cando as contratações. Eles passaram a atuar de 
forma legal, contratando profissionais CLT e 
absorvendo recém-formados, o que melhora a 
cobertura jornalística." 

Na região Sudeste, São Paulo desponta como 
principal polo de vagas, ao mesmo tempo que 
apresenta grande número de demissões. Segundo 
Paulo Zocchi, diretor jurídico do Sindicato dos 
Jornalistas do estado, houve 470 demissões em 
2012 na região, contra 504 em 2011. "Há uma 
precarização das condições de trabalho dos jor-
nalistas. O profissional é induzido a trabalhar 
como PJ, numa espécie de sonegação do vínculo 
empregatício", lamenta. A ut
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VAGAS NA WEB 
Apesar das demissões, São Paulo, ao lado de 

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, é 
responsável por quase 80% das oportunidades 
oferecidas na internet. A informação faz parte 
do levantamento feito pelo site de recrutamento 
VAGAS. Fernanda Diez, gerente de candidatos 
do site, conta que foram disponibilizadas em 
todo o país 15.229 vagas só em 2012 para os pro-
fissionais de comunicação. "O Sudeste é respon-
sável por 78%, seguido pelas regiões Sul (10%), 
Centro-Oeste (7%) e Norte e Nordeste (5%)." 

A tendência é observada também no TRAM-
POS, que publicou 3-947 vagas em 2012, das 
quais 80% correspondem ao Sul e Sudeste. 
Destaque para cargos de repórter, assessores de 
imprensa e social media. "Temos um número 
significativo de freelas também. O perfil de quem 
busca oportunidades no TRAMPOS é Pleno, 
além de trainees e estagiários", conta Yonamine. 
Ele explica que sua equipe tem todo o cuidado de 
aprovar apenas oportunidades que respeitem 
questões trabalhistas. "Fazemos uma certa filtra-
gem nas vagas. Elas não podem ser exploratórias 
ou não condizentes com o salário." 

A GRANDE VITRINE 
Se o jornalismo impresso vive o dilema das 

convergências e da discussão do modelo de ne-
gócio, a TV depara-se com a necessidade cada 
vez maior de dialogar com outros formatos. 
Marco Antônio Ribeiro, gerente de serviços de 
RH da TV Globo, conta que a área teve de focar 
seu olhar em novas necessidades. O cargo de 
editor de conteúdo para a web, por exemplo, já é 

o que mais gera vagas, juntamente com as fun-
ções de produtor, assistente de produção e 
repórter cinematográfico. 

Tane Mayo, gerente de RH da TV Cultura, 
confirma que as emissoras buscam profissionais 
que tenham mais envolvimento com funções 
técnicas, mas alerta: "É necessário, mas não 
vital". Para ela, é fundamental a preocupação do 
profissional com a qualidade do conteúdo pro-
duzido. "Ter visão global da área e não apenas da 
função em que está envolvido é uma capacidade 
que levamos em consideração. Hoje, a busca por 
qualidade nas matérias em todo o processo é 
cada vez mais importante." 

VISÃO MULTIMÍDIA 
Se há alguns anos a gerente de recursos huma-

nos, seleção e desenvolvimento do Grupo Ban-
deirantes, Carolina Cotrim, contratava de forma 
individual para cada veículo do grupo, hoje, seu 
maior desafio é encontrar o candidato que con-
siga "transitar em diversos formatos". A frase, 
que assusta de início, não significa ser um cra-
que multitarefas. "Treinamento técnico a pró-
pria empresa pode oferecer, mas ter capacidade 
de aplicar o jornalismo no maior número possí-
vel de ferramentas é o que está em jogo." 

Outro ponto importante destacado por Carolina 
é que não é difícil encontrar profissionais que se 
adaptem tecnicamente aos veículos, já contratar 
profissionais que consigam se adaptar ao ambien-
te empresarial, nem sempre. "Precisamos orien-
tar e possibilitar que as pessoas recém-contrata-
das aprendam a se comportar no ambiente de 
uma empresa. Muitas vezes, elas acham que. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 288, p. 34-38, abr. 2013.




