
PLACAS HUMANAS
A rotina diária de homens e mulheres invisíveis, 

que sobrevivem com o pouco que recebem.

O centro das grandes cidades brasileiras são compostas por diversos tipos de trabalhadores. Os Placas 
Humanas, ou “Plaqueiros”, como se classificam, são um desses profissionais que buscam o seu sustento 
diário entregando panfletos ou  apresentando algum tipo de serviço ou produto. Em uma manhã de sábado, 
a nossa equipe de reportagem foi em busca destes profissionais para saber um pouco mais sobre o dia a dia, 
as suas maiores dificuldades e o porquê de terem escolhidos em seguir nessa profissão.
 Na Rua Direita, uma das mais características do Centro de São Paulo, Genivaldo Silva, 54, de quinta 
a sábado, das 10:00 da manhã às 16:00 horas, entrega panfletos, e apresenta empreendimentos imobiliários 
da Construtora Tenda. “Antes, eu trabalhava como segurança, mas hoje eu sou aposentado. Trabalho como 
“plaqueiro” para não ter que ficar em casa parado. Eu gosto, pois foi uma forma que encontrei para espairecer 
a cabeça, ver pessoas diferentes todos os dias e conversar com elas.” Relatou que recebe R$50,00 reais por 
dia, e se conseguir fazer com que o cliente vá até a loja e converse com o corretor de imóveis, recebe R$10,00 
por comissão. “Ontem, eu consegui dobrar meu pagamento, pois levei 5 clientes até lá, assim consegui um 
bom dinheiro para uma sexta-feira comum.”

Esses profissionais são tratados na informalidade e não 
há uma estimativa de quantas pessoas possuem essa 
profissão na cidade de São Paulo. Ao observamos as 
praças da Sé e da República, com grande concentração 
dessas pessoas, percebe-se que a maioria possuem idade 
avançada e são do sexo masculino. 
“Ao passar na rua, e ver os Placas Humanas do centro 
de São Paulo, ou aquelas pessoas que ficam entregando 
pafletos no farol, geralmente nos finais de semana, 
olhar elas ali paradas, de pé, com um aspecto não 
muito contente, eu sinto pena, pois poderiam ter um 
trabalho melhor, se houvessem mais oportunidades”, 
diz Gabriela Abelardo, 18 anos, estudante.
Abordarmos um homem na praça da República, com 
a placa de “Compro Ouro”, que não quis se identificar, 
ao perguntarmos sobre o que achava da sua profissão, 
ele relatou que não poderia ser classificada assim, pelo 
fato de ele não possuir patrão, não ter registro em 
carteira ou ter um local específico para trabalhar. “Não 
é um trabalho digno, mal olham para nós.”

(O trabalho de uma manhã de 
sábado de Genivaldo Lima. 
Foto por David Henrique) 



A dificuldade da equipe de reportagem em 
conseguir conversar e entender um pouco 
mais sobre o cotidiano destes trabalhadores 
informais, que arduamente trabalham 
utilizando seus corpos como propagandas.

Todos os plaqueiros do Compro Ouro abordados pela 
nossa equipe não quiseram conversar. Todos dizem a 
mesma frase: “Não tenho nada para falar, ou relatar. 
Essa é a minha profissão.” Entramos em contato com 
duas empresas desse segmento, a Grão Dourado Joias 
e Urquiza Gold, ambas localizadas no Centro de São 
Paulo, contudo, nenhuma nos deu resposta ou quis se 
pronunciar perante o dia a dia dos seus plaqueiros.

As diversas formas de ser Placa Humana
No sol. Tatiane de Andrade, em mais uma tarde de trabalho. 
(Foto por David Henrique)

Tatiane de Andrade, 20, desempregada há um mês, 
está trabalhando como placa humana para uma em-
presa terceirizada que recruta pessoas que trabalham 
com panfletagem e placas em seus corpos. Posi-
cionada em pontos estratégicos da capital paulista, 
geralmente em semáforos de grande fluxo de veícu-
los, apresenta anúncios de edifícios em lançamento. 
Relatou que recebe R$35,00 pelo dia trabalhado, das 
09:30 às 17:30 da noite, com uma hora de almoço, sem 
remuneração. “Trabalho com isso por não conseguir 
nenhum outro emprego. Está muito difícil de arranjar 
um serviço, eles exigem muito estudo.” Afirmou ainda 
que, todos reclamam e não gostam de trabalhar nes-
sa área, contudo, é uma forma de conseguir dinheiro 
honestamente. “Ruim mesmo é a dor nos pés, o sol e 
perder os finais de semana, passando o dia inteiro de 
pé segurando uma placa pesada, sabendo que jamais 
poderei visitar esse lugar que mostro.”
 
Sebos são estabelecimentos muito comuns também 
em São Paulo, e eles utilizam dos Placas Humanas 
para divulgarem suas promoções e novas aquisições. 
José Soares, 70, um baiano que chegou na cidade no 
início da década de 80 para trabalhar com construção 
civil, há 8 anos é plaqueiro de um sebo localizado em 
frente ao Metrô República. “Tenho esposa, meus filhos 
estão criados e agora é a vez dos meus netos. Conheço 
vários plaqueiros como eu, que possuem essa profis-
são para um complemento da renda. Trabalhei com 
construção civil, e é lá que está o dinheiro. Consegui 
amigos nesse lugar, e agora estou aqui. Fico sentado, 
só com a placa no meu corpo e não me incomodo.”


