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RESUMO 
 
A região de Santa Maria-RS é conhecida nacionalmente por ser um pólo educacional que 
forma semestralmente diversos profissionais, sendo a comunicação social um segmento 
destacado. Nesta área, o setor de mídia vem ganhado destaque em meio a transformações e 
formas de comunicar cada vez mais avançadas. Dessa forma é pertinente falar sobre a 
formação dos profissionais que atuam diretamente nos setores de mídias das agências. O 
presente estudo teve por objetivo verificar quais conhecimentos de mídia desenvolvidos na 
formação acadêmica do profissional são suficientes para que o mesmo exerça um trabalho 
qualificado na área. O percurso metodológico realizado foi um estudo de caráter 
exploratório que envolveu a coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas com 
quatro profissionais egressos das instituições UFSM e UNIFRA, dois professores dessas 
instituições de ensino e dois diretores de agências de publicidade e propaganda de Santa 
Maria-RS. A pesquisa apontou que todos os profissionais entrevistados consideram que a 
área de mídia é bastante dinâmica e pressupõe uma boa formação acadêmica e uma prática 
profissional alicerçada na comunicação integrada.  
 
Palavras-chave:  Mídia – Formação Acadêmica – Atividades Profissionais. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The region of Santa Maria-RS is known nationally for being an educational hub that way six 
months several professionals, being the media a thread highlighted. This area, the media 
industry has gained prominence in the midst of transformations and ways to share 
increasingly advanced. In this way is relevant to talk about the training of professionals who 
work directly in the sectors of media agencies. The present study objective was to verify 
what media knowledge developed in academic professional are sufficient so that the same 
exercises a qualified work in the area. The methodological course held was an exploratory 
character study that involved collecting data through semi-structured interviews with four 
graduating professionals of institutions UFSM and UNIFRA, two teachers of educational 
institutions and two directors of advertising agencies and advertise Santa Maria-RS. The 
survey pointed out that all the professionals interviewed consider that the media area is quite 
dynamic and assumes a good academic background and a professional practice based on 
integrated communication. 
 
Keywords: Media – Education – Professional Activities. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
As transformações históricas e culturais que ocorreram desde o século XIX no Brasil 

geraram uma série de avanços. Dentre eles, o desenvolvimento dos meios de comunicação e a 

expansão da propaganda (MUNIZ, 2004). A linguagem publicitária é o principal  instrumento 

responsável por levar à ação do consumo e, dessa forma, tem por objetivo persuadir por meio 

da palavra. O mesmo autor acima citado afirma que a linguagem da propaganda distingue-se 

das demais, assim como a linguagem literária, pela criatividade e pela busca de recursos 

expressivos que, muitas vezes, não seguem às convenções da gramática normativa tradicional, 

pois o importante é que o receptor pare e leia a mensagem que está sendo dirigida a ele.  

Uma agência de publicidade necessita estar sempre em constante mudança, em função 

das novas tecnologias desenvolvidas e diferentes meios de conquistar o público. Assim, é 

dever deste segmento estar sempre atualizado e atento às novas maneiras de comunicação.  

Dentro da agência o profissional de mídia é um dos principais responsáveis pelo 

sucesso de uma campanha publicitária, pois é a partir dele que será selecionado o veículo de 

divulgação para atingir o público-alvo. Muniz (2004, p. 18) esclarece que “todo o sucesso da 

campanha vai depender do planejamento de mídia, é o mídia que verifica qual o veículo será 

capaz de fazer chegar à mensagem de maneira mais eficaz ao público que quer atingir”.  Mas, 

conforme um breve histórico do Grupo de Mídia de São Paulo, não é assim que funcionava 

nas décadas que antecedem a de 70. O grupo expõe que algumas atividades de mídia não eram 

desempenhadas pelo próprio departamento, mas sim desenvolvidas pelo setor de 

planejamento e, na maioria dos casos, tinha interferência do atendimento. O trabalho do 

departamento de mídia sempre produzia as ações de forma separada, perdendo deste modo o 

fio do planejamento. Contrário a isto, agências americanas forçavam a unificação do 

departamento de mídia e com isto os profissionais da área começaram a se unir e buscar o 

aperfeiçoamento para aprender, evoluir e fazer parcerias. Consequentemente, o Grupo de 

Mídia de São Paulo, enquanto entidade representante dos profissionais de mídia, tornou-se 

uma referência admirada e respeitada em todo mundo.  

O Grupo de Mídia começa, então, um trabalho em conjunto de pesquisas de cobertura 

de TV, a organizar comissões para estimular avanços de qualidade nas ferramentas de 

pesquisa, buscando, assim, tecnologias e ideias de fora do país e procurando se organizar de 

forma que seu crescimento fosse notável. Pode-se dizer que foi um trabalho bem realizado, 

pois o Grupo hoje possui sua sede própria e edita o Mídia Dados – canal de comunicação que 
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apresenta anualmente pesquisas, análises e performances de meios de comunicação do país e 

tornou-se um estudo essencial para o planejamento de comunicação, marketing e mídia.  

Com o advento da internet e a consequente facilidade ao seu acesso, a web tornou-se 

também um meio de comunicação e espaço publicitário que conforme Puga (2011), em artigo 

publicado no site do Grupo de Mídia de São Paulo, “começa a tomar proporções 

astronômicas: fruto da velocidade de apuração em tempo real e da flexibilidade comercial que 

permite uma dúzia de revisões e ajustes durante um único "flight" de veiculação”. 

Em meio a transformações e formas de comunicar cada vez mais avançadas é 

pertinente falar sobre a formação dos profissionais que atuam diretamente nos setores de 

mídias das agências, a fim de verificar na prática o que é aplicado pela maioria dos 

profissionais atuantes e também verificar em que medida suas formações acadêmicas 

contemplaram as necessidades e o perfil exigido pelo mercado de trabalho.  

O mercado de trabalho na área de publicidade e propaganda depende de veículos de 

comunicação eficazes e de fácil acesso. Na atualidade, com a diversidade de interesses de 

consumo por públicos distintos os profissionais envolvidos com mídia necessitam da 

constante atualização da dinâmica dos meios de comunicação que também alteram-se e 

inovam com grande velocidade. 

A região de Santa Maria-RS é conhecida nacionalmente por ser um pólo educacional 

que forma anualmente diversos profissionais. Na área da comunicação destacam-se o Centro 

Universitário Franciscano e a Universidade Federal de Santa Maria por já possuírem uma 

história consolidada em ações de ensino, pesquisa e extensão que já levaram egressos a se 

tornarem profissionais reconhecidos na área.  

Nesse cenário emergem questões como: de que forma as agências vem trabalhando no 

setor de mídia atualmente? Os profissionais tiveram que se especializar após sua formação 

acadêmica para acompanhar as evoluções tecnológicas?  E, estes profissionais sentem a 

necessidade de estudos mais aprofundados sobre mídia dentro dos cursos de Publicidade e 

Propaganda? 

Para tanto, o presente estudo analisou o plano de ensino das disciplinas de mídia dos 

cursos de Publicidade e Propaganda das instituições de ensino UNIFRA e UFSM e realizou 

entrevistas junto aos professores, alunos egressos e diretores de agências publicitárias a fim de 

traçar uma análise comparativa entre as práticas de atuação no mercado de trabalho dos 

profissionais de mídia da cidade de Santa Maria-RS e a formação dos mesmos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 AGÊNCIAS PUBLICITÁRIAS – UMA INTRODUÇÃO 
 

Em 1821, o Diário do Rio de Janeiro surge como o primeiro jornal de anúncio - nesse 

período disseminavam-se os cafés e as livrarias, locais propícios ao convívio social e, 

certamente, à circulação de notícias. De acordo com o contexto da época, os assuntos tratados 

iam desde classificados sem ilustrações, anúncios de vendas de escravos, imóveis, carroças, 

até artesanatos e serviços de profissionais liberais (MUNIZ, 2004). 

De acordo também com Muniz (2004), a expansão da propaganda teve seu auge 

apenas no final do século XIX,devido aos avanços tecnológicos (como a eletricidade e o 

motor a explosão) que tiveram efeito nas técnicas de produção de impressos. Neste contexto, 

empresas começam a produzir mercadorias de qualidade, o que representou no sistema 

econômico um quadro de superprodução e de subdemanda, tornando-se necessário o estímulo 

do consumo dentro deste processo. De certo modo houve a necessidade da técnica publicitária 

mudar seu enfoque, da proclamação para a persuasão, ou seja, os anúncios deixaram, aos 

poucos, de serem meramente informativos para tornarem-se persuasivos, estimularem o uso 

de produtos e serviços por suas qualidades. 

Carrascoza (1999) afirma que a partir do século XX começaram a surgir os primeiros 

anúncios com figuras coloridas e textos objetivos. As primeiras agências publicitárias 

brasileiras começaram a surgir em 1914 nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio 

de Janeiro. No início elas vendiam apenas espaços publicitários para anúncios, mas com o 

passar do tempo evoluíram para a elaboração de conteúdo, agregada a função de venda que já 

executavam. É nesse período que começava a se delinear a função do setor de mídia embora 

ainda não havia sido atribuída essa denominação nem a grande responsabilidade que viriam 

no futuro. A seguir, continua-se traçando um breve percurso de datas e acontecimentos que 

refletiram na história da publicidade no Brasil, tendo por fonte ainda o texto de Carrascoza 

(1999). 

Ainda na década de 1920, com as instalações das indústrias nacionais e estrangeiras, 

começam a chegar ao Brasil algumas empresas norte-americanas, trazendo consigo as 

agências de publicidade daqueles países. Em virtude da 1ª guerra mundial o Brasil teve de 

começar a fabricar seus produtos, pois tornou-se impossível importar. Com isto, inovações no 
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campo da comunicação começam a despontar, trazendo novos rumos e conhecimentos para a 

área de publicidade. 

A crise de 1929, apesar de ter provocado mundialmente uma reação de certo colapso 

em cadeia, não abalou o desenvolvimento da publicidade no Brasil, pois surgem novas 

alternativas de mídia, como painéis de estrada, outdoors, posteriormente chamados de mídias 

alternativas, além de promover uma sofisticação das revistas e dos jornais já existentes. 

Na década de 30 o rádio traz uma nova plataforma de veiculação de anúncios 

expressos em jingles e propagandas patrocinadas.  O início da 2ª Guerra Mundial não abalou 

os publicitários. No entanto, a década de 40 foi o período mais conturbado no mercado 

publicitário devido a um decréscimo violento nos anúncios, provocando assim uma guerra 

também de propagandas, guerra das trocas comerciais.  

A década de 1950 foi marcada pela inauguração da primeira emissora de Televisão do 

Brasil e da América Latina: a TV Tupi. Mas, como não havia tecnologia, as propagandas 

eram sempre ao vivo, eram textos lidos no ar pelos apresentadores e garotas propagandas, que 

demonstravam os produtos e suas virtudes. Também foi uma década marcada pelas mudanças 

nas propagandas impressas: os títulos e os textos dos anúncios ficaram mais compridos, estilo 

chamado por Ricardo Ramos de “transamazônico” (1987, p. 98), pois havia a necessidade de 

apontar as características e os detalhes dos produtos. Outra característica desse período foi o 

uso de um texto e diversos blocos de chamada ou textos cercando as ilustrações ou as fotos. Já 

na segunda metade desta década, com a diversificação da indústria brasileira, surge o 

automobilismo e junto novas técnicas de veículos específicos que tratavam de assuntos 

ligados ao futuro da propaganda, então surgiu a primeira Escola de Propaganda do Brasil, no 

estado de São Paulo. 

A década de 60 também foi marcada por importantes mudanças publicitárias tanto em 

termos verbais quanto visuais, que são usadas até os dias atuais, por exemplo, campanhas com 

fotografias. As agências nacionais começam a ganhar maior participação no setor publicitário.  

É fundada a Associação Brasileira de Anunciantes, que começou a incrementar as áreas de 

pesquisas e controles de mídia, teve um aumento também no sistema de remuneração das 

agências que passa de 17,65% para 20%, com a Lei n. 4.680 (CARRASCOZA, 1999, p. 104). 

Mas a mais importante mudança nesta década foi a da criatividade que agregava ao produto 

um diferencial - a publicidade nacional vivia a grande revolução de sua linguagem. 

Já nas décadas de 70 e 80 a televisão se impõe definitivamente como o principal 

veículo de comunicação de massa do país. Também foram décadas que buscaram novos 

conceitos, aperfeiçoando a integração entre redação e arte. A partir desse período a evolução 
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dos meios de comunicação caminhou para a convergência que a linguagem da propaganda 

tem hoje como seu principal objetivo a arte de persuadir, de convencer e de levar à ação por 

meio da palavra.  

O termo comunicação é entendido de maneiras diferentes. Conforme Clotilde Perez e 

Sergio Bairon: 
A palavra comunicação vem do latim cummunis que traz a idéia de comunhão. 
Comunhão significa de maneira bastante restrita comungar, participar em comum, 
transmitir, compartilhar e é nesse sentido que entendemos comunicação: tornar 
comum, fazer, estabelecer comunhão por meio do intercâmbio de informações 
(PEREZ e BAIRON, 2002 p.14) 

 

Assim como a linguagem publicitária, as agências também evoluíram com os 

processos históricos e culturais e foram surgindo a necessidade de setores especializados. 

Ribeiro (1985) apresenta uma estrutura clássica das agências de publicidade bem 

departamentalizadas que seguem uma estrutura organizacional composta de seis setores 

fundamentais:  

Atendimento: É o setor responsável pelo contato direto com o cliente, através dele 

serão obtidos às primeiras informações e impressões sobre o mesmo. O atendimento é a 

imagem externa da agência e o responsável por persuadir - não somente no sentido de vender 

a idéia, mas, sobretudo, de transmitir a mensagem da empresa.  

Planejamento: Todas as informações recolhidas pelo atendimento devem ser 

repassadas ao setor de planejamento que, por sua vez, as processa juntamente ao setor de 

criação. Conforme Ribeiro (1985, p. 22), “um bom planejamento em geral se faz em três 

etapas. Primeiro a gente se apropria da realidade, depois se monta um problema e, finalmente, 

se pensa como solucioná-lo.” Nesse sentido, comumente é usada a técnica conhecida como 

braisntorm - uma discussão criativa livre a partir, por exemplo, dos setores de atendimento, 

criação e planejamento, na qual saem, muitas vezes, grandes ideias.   

Pesquisa: Importante para assegurar a eficiência da comunicação publicitária. É o 

desenvolvimento de projetos a fim de levantar questionamentos sobre o perfil do cliente ou 

coletar informações já disponíveis na literatura específica, internet, cartórios ou outras fontes. 

Mídia: Os profissionais de mídia atuam como conselheiros de investimentos que 

administram o dinheiro do cliente. Assim, o setor de mídia por estar sempre em constantes 

mudanças, por causa das novas tecnologias desenvolvidas e diferentes modos de meios de 

atingir o público, deve estar sempre atualizado e atento as novas maneiras de comunicação. 

Isso torna o setor um dos principais responsáveis pelo sucesso de uma campanha publicitária, 

pois é através dele que será selecionado o veículo de divulgação para atingir o público-alvo. 
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Criação: O papel da criação é aumentar a eficácia de venda de um produto, uma 

imagem, uma idéia, uma filosofia ou um hábito novo. A criação não deve ter regras fixas, pois 

os conceitos se alteram constantemente e assim, o profissional envolvido no setor necessita 

estar sempre em contato com todo o tipo de informações. 

Produção: A produção é responsável pelo contato com fornecedores como gráficas, 

produtoras de TV, empresas de mídia externa, dentre outras, que podem ser tanto municipais, 

regionais, nacionais e até mesmo exteriores, dependendo da necessidade do cliente. Neste 

setor, também são organizados orçamentos, calendários de execução, datas de entregas e é 

onde define-se prioridades e resoluções de problemas de arte-finalização com a criação.  

Nota-se, com isto, que todos os setores de uma agência de publicidade têm de estar em 

maior sintonia possível, pois o sucesso da campanha vai depender do trabalho em conjunto 

desses departamentos, embora cada um seja responsável por determinada função.  

O CENP – Conselho Executivo de Normas Padrão é o órgão brasileiro que normatiza 

conceitos, relações e práticas referentes às atividades publicitárias. Para obter o “Certificado 

de Qualificação Técnica” a agência deve atender todas as exigências contidas nas Normas-

Padrão, sendo que eventuais outras atividades sociais por ela exercidas deverão sê-las apenas 

complementares ou subsidiarias, mas sempre vinculadas à atividade principal que é a criação, 

produção e intermediação publicitária. 

Na seção seguinte serão caracterizadas as funções do departamento de mídia, bem 

como do profissional nele envolvido, que é o foco desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.2 DEPARTAMENTO E PROFISSIONAL DE MÍDIA   
 

 Conforme Muniz (2004) a palavra mídia significa meio ou forma e tem origem na 

palavra latina médium, cujo plural media, foi adotado pelos países de língua inglesa. Os norte-

americanos, precursores na abordagem sobre marketing e comunicação, adotaram a pronuncia 

media que é utilizada também em Portugal e foi utilizada pelos brasileiros até o final da 

década de 60 (séc. XX). Ainda conforme ao autor, logo após esse período, em meados de 

1970, um grupo de São Paulo, cansado das brincadeiras geradas por outros setores das 

agências, que diziam que o trabalho do profissional de mídia era “fazer média” com os 

clientes, resolveu então trocar a letra e pela letra i e utilizar, assim, o termo mídia que se 

tornou um jargão da teoria da comunicação para designar meios ou veículos de comunicação 

de massa.   

O departamento de mídia de uma agência é o responsável pelo estudo e pela 

observação dos meios de comunicação mais apropriados para a veiculação de uma campanha 

publicitária e também pela condução da verba reservada para a divulgação das peças.  

Todos os dados observados na pesquisa do mídia são importantes para a elaboração de 

um planejamento eficaz como, por exemplo, a frequência1 e a audiência2. Outra questão 

pertinente é a circulação da publicidade que envolve o número de exemplares lidos pelo 

público ou, pelos menos, os vendidos, assim como a tiragem3 e a duração4

Ribeiro (1985, p. 180) esclarece que a organização de um departamento de mídia “vai 

depender da filosofia, cultura, tamanho e objetivo de cada empresa.” Um organograma 

simples prevê um responsável pela mídia, uma secretária e um assistente. Já numa agência de 

médio ou grande porte, encontraremos um organograma chamado de integrado ou integral, 

que possui um diretor de mídia, três coordenadores, três planejadores, três assistentes para os 

planejadores e também três secretarias. 

. Por meio da 

avaliação destes dados é possível selecionar e indicar as mais propícias mídias para a 

divulgação da mensagem.  

Lupetti (2000) situa a atividade do setor de mídia na questão terminal da entrega da 

mensagem ao consumidor-alvo de um determinado produto: 
a função básica da mídia é propor caminhos para que a mensagem chegue ao 
público–alvo. Para propor tais caminhos, a mídia procura identificar meios e 

                                                            
1 Número de vezes que cada consumidor terá a oportunidade de ver um comercial. 
2 É o total de pessoas atingidas por um veículo de comunicação, qualquer que seja ele. 
3 Quantidade de exemplares impressos. 
4 Tempo de veiculação das peças. 
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veículos de comunicação que atinjam o público na quantidade e na qualidade 
exigidos pelo anunciante (LUPETTI, 2000, p. 23). 

 

 

Muniz (2004) defende que a seleção dos meios de comunicação para a veiculação de 

uma campanha publicitária, deve partir do conhecimento sobre a eficácia e adequação deste 

meio para a circulação da informação que se pretende comunicar. Assim, essas características 

auxiliam numa boa defesa do planejamento de mídia. E, a entrega da mensagem ao público-

alvo pode ser tanto impressa, eletrônica ou através de uma mídia alternativa. A mídia 

impressa é tudo aquilo que é impresso como o próprio nome já diz: jornal, revista, flayer, 

outdoor, entre outros. Já a mídia eletrônica é a televisão, o cinema, o rádio, a internet e, a 

mídia alternativa se baseia em formas de expor e divulgar alguma ideia ao público fora dos 

meios tradicionais tais como Busdoor, painéis de esquina, painéis de metro.   

O instrumento elaborado a fim de criar uma espécie de roteiro de ação de acordo com 

as necessidades do cliente chama-se briefing - peça fundamental para a elaboração de uma 

proposta de pesquisa de mercado. Alguns itens são indispensáveis neste processo como a 

verba que o cliente disponibilizará para a sua campanha, os dados sobre o produto, o objetivo 

do marketing, o público-alvo a ser atingido, o mercado de abrangência da campanha (âmbito 

nacional ou regional), entre outros. Um bom planejador de mídia deve ter excelente 

entendimento do briefing, ter objetividade, feeling, criatividade, bom senso e capacidade de 

saber analisar, interpretar e manusear os dados de pesquisa, além de saber determinar o 

número certo de inserções da mídia, para que a marca/produto não fique subexposto ou 

superexposto (RIBEIRO, 1985). 

De acordo com o que foi exposto pode-se observar a importância do departamento de 

mídia e, assim, fica implícito que o profissional de mídia precisa ter formação uma acadêmica 

de certa forma eclética: uma mistura de ciências humanas, administrativas e exatas na qual ele 

necessita para montar uma estratégia inteligente, sensível e criativa no momento de elaborar 

um plano de mídia. 

A seção seguinte tratará da mídia no processo de formação acadêmica trazendo a tona 

o problema de pesquisa. 
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2.3 ENSINO DE MÍDIA 
 
 

Em 2009 o Mídia Dados Brasil – publicação de comunicação do Grupo de Mídia de 

São Paulo que apresenta anualmente pesquisas, análises e performances de meios de 

comunicação do país - veiculou um debate entre professores das Universidades ESPM, 

Metodista, UniSantos, PUC Campinas, Mackenzi e Anhembi Morumbi (todas no Estado de 

São Paulo) com o propósito de caracterizar como o ensino de mídia vem sendo abordado nos 

currículos dos cursos de Comunicação Social na atualidade. 

Segundo Mônica Hoera (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009), coordenadora de 

Publicidade da Universidade Católica de Santos, UniSantos, a maioria dos acadêmicos do seu 

curso querem atuar na criação publicitária. A disciplina de mídia em seu curso faz parte do 

terceiro e quarto ano, mas vai sendo abordada em outras disciplinas, como, criação 

publicitária. Para Mônica, a maior preocupação dos professores é realizar atividades de 

pesquisa sobre meios e incitar os acadêmicos a participação em projetos que os ajude a 

entender cada canal. Ela reconhece que apesar dos empenhos dos professores ainda existe 

uma distância entre o que ocorre nas salas de aula e a prática do mercado de trabalho, sendo 

assim o aluno adquire um real contato nos estágios e com programas interdisciplinares de 

ensino que proporcionam maior entendimento da prática da atividade. 

Para Silzete Moreira Marques (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009, p. 117), professora da 

PUC Campinas-SP, a aproximação entre academia e a prática de mercado é possibilitada 

quando a experiência profissional dos professores é trazida para a sala de aula. Silzete afirma 

que para despertar o interesse do aluno é necessário conseguir mostrar que o trabalho de mídia 

vai muito mais além das questões mais técnicas, pois hoje é importante que todos saibam usar 

todos os canais e explorar a mídia tradicional de modo diferente. A professora ainda reclama 

que há uma falta de contato com as pesquisas de mídia e uma dificuldade de acesso até de 

relatórios antigos de audiência. 

Já para Evandro L. Gallão (MÍDIA DADOS BRASIL, 2009, p. 120), Professor dos 

cursos de Publicidade e Propaganda e Comunicação Mercadológica da Universidade 

Metodista, a mudança recente no foco da disciplina - antes baseada em fórmulas e questões 

técnicas e atualmente focada na compreensão da mídia como estratégia de comunicação, 

permite ao aluno perceber a importância da atividade. 

O debate evidenciou que a comunicação publicitária continua crescendo no Brasil e a 

área de mídia vai muito além do um simples fato de escolher o veículo mais apropriado para a 



15 
 

veiculação de uma campanha. No entanto, isto só vai ser compreendido pelo estudante de 

comunicação na prática ou através de professores que tomem rumos diferentes na abordagem 

do ensino para seus acadêmicos, como será apontado a seguir. 

Os professores analisaram que, na maioria das universidades, a disciplina de mídia só 

entra na grade curricular a partir no terceiro semestre e possui no máximo três módulos. 

Ainda, os docentes colocam que as universidades têm de oferecer condições para que possam 

abordar com autonomia os novos experimentos desse segmento – como, por exemplo, reunir 

grupos de professores para conversar com experts da área, realizar encontros que reúnam 

diretores de curso para conversar com os responsáveis pelas contratações em agências e 

anunciantes, além de terem professores que atuem no mercado. 

Conforme o debate organizado pelo Grupo de Mídia de São Paulo sugestões de 

propostas que podem ser implementadas para ajudar a promover melhorias nas qualidades do 

ensino de mídia no Brasil são: criação de um grupo com os professores de mídia para debater 

propostas de melhorias; organização de cursos de reciclagens para professores; estudar uma 

forma de certificar os cursos, de modo que todas as qualificadas tivessem acesso, por 

exemplo, aos estudos de mídia, assim como ocorre com agências certificadas pelo CENP; 

ações de conscientização junta a diretorias das universidades, por parte inclusive do Grupo de 

Mídia de São Paulo, para mostrar a importância de se investir mais na área de mídia; 

desenvolvimento de apresentações sobre mídia para serem realizadas nas universidades e 

trabalhar em projetos de educação continuada, nos quais a ESPM poderia atuar como parceira.  

Já o Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Superior 

(SESU), juntamente com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento, 

iniciou, em 2009, a construção de novos referenciais curriculares para cursos de graduação. 

No debate, a principal proposta é acabar com chamadas “habilitações”, transformando-as em 

“cursos” e reduzir o número excessivo das nomenclaturas vigentes para terminologias 

específicas dos cursos existentes. Assim, por exemplo, a Comunicação Social é a grande área 

de conhecimento e as respectivas habilitações vigentes se converteriam em cursos. 

 O documento, que ainda está em aberto e não foi transformado legislação, propõe 

carga horária, um perfil de egresso, os temas a serem abordados na formação, o mercado de 

atuação e a infra-estrutura necessária para o bom funcionamento (Apêndice A). 

Dependendo da matriz curricular adotada pela instituição de ensino, o curso de 

Comunicação Social - habilitação Publicidade e Propaganda, pode dar ênfase especial à 

criação de textos para serem veiculados nos mais diversos meios de comunicação, o que leva 
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à necessidade do aluno desenvolver constantemente a criatividade, a visão ampla e crítica da 

realidade social para chamar a atenção ou atrair o receptor da mensagem publicitária. 

 Contudo, se torna pertinente investigar como os cursos buscam adequar o ensino de 

mídia ao que o mercado e a área como um todo estão exigindo – quais conceitos estão se 

apoiando a fim de que o profissional publicitário egresso seja habilitado a construir estratégias 

de mídia compatíveis aos ambientes atuais de vivência, consumo e trabalho. 

A utilização das novas tecnologias, a ascensão da web 2.0, as formas múltiplas de 

relacionamento com os públicos, assunto que será tratado na próxima seção, integram também 

neste cenário de ensino e de formação profissional, pois reconfiguram as formas de 

planejamento de mídia. 
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2.4 MÍDIAS SOCIAIS E MÍDIAS DIGITAIS 
 
  

Com a emergência das tecnologias da comunicação e da informação, especialmente na 

última década, um conjunto de mídias nos meios digitais tem exigido dos profissionais novas 

práticas de marketing e negócios (KOTLER, 2006). Assim, os profissionais atuantes nesse 

início de século XXI têm como desafios a constante atualização e o reconhecimento da 

necessidade de abordagens que, muitas vezes, transcendam as orientações tradicionais de 

marketing. 

A popularização da web 2.0, termo mais difundido dentro da indústria de tecnologia 

como sinônimo de sites colaborativos, potencializou o envolvimento de todo tipo de 

profissionais e também de cidadãos comuns, antes considerados meros leitores, na publicação 

e edição de conteúdos. Isso porque a ideia de inovação abre precedente para que, por 

exemplo, um projeto comum que inclua um blog seja promovido como web 2.0 pela equipe 

de vendas encarregada de oferecer a solução (SPYER, 2009). 

No entanto, para explorar todas as vantagens possíveis das ferramentas da web 2.0 é 

preciso um bom planejamento. Um grupo envolvido com o marketing em uma mídia social 

deve estabelecer um vínculo importante com o público-alvo e criar estratégias diferenciadas 

de interação com os usuários, levando sempre em consideração que o conteúdo a ser 

apresentado não poderá ser apenas uma cópia do conteúdo já existente do meio tradicional de 

divulgação.  

Ao adotar o marketing no meio digital, uma empresa encara as novas possibilidades de 

relacionamentos em rede, fazendo contato direto com o seu público, num clima mais casual. 

A web 2.0, enquanto rede de natureza social e emergente, proporciona uma abordagem mais 

direta e confiável do que qualquer outro meio anterior pois, diferentemente da comunicação 

unilateral - praticada no marketing tradicional, é possível que na rede se descubra mais 

informações do público-alvo que não se descobriria de outra forma pois a exposição dos 

participantes é maior e mais aberta. 

Nesta rede há uma infinidade de ferramentas presentes que vão desde os blogs (mais 

popularizados), microblogs (de atualização mais constante), podcasts (com inserção de aúdio) 

além de vídeos. Vai depender dos profissionais a utilização adequada para o objetivo que se 

deseja atingir – inclusive colocando o consumidor a editar as ferramentas com personagens, 

logomarca, música ou produto da empresa, fazendo assim, com que ele se torne ativo na 

campanha publicitária. "É o processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, 
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promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os 

objetivos de pessoas e de organizações" Cobra (1997, p.27). 

Atualmente pode-se dizer que as mídias sociais se tornaram as novas praças públicas. 

A rotina cotidiana das pessoas e o curto espaço de tempo para convivência em ambientes 

físicos fizeram das redes de relacionamento um ponto não só de encontro com muito mais 

pessoas, mas também um grande centro de busca de informações, de atualizações 

profissionais e de consumo. 

A ferramenta da web 2.0 em maior ascensão da atualidade chama-se twitter. Criada no 

ano de 2006, o twitter se configura numa mistura de blog e o programa de conversas 

instantâneas MSN com compartilhamento de informações e links em até 140 caracteres 

(SPYER, 2009). Os usuários são denominados seguidos e seguidores e sua estrutura de 

contato ocorre de forma assimétrica pois, dependendo das configurações de privacidade um 

tweeter5

Conforme dados do IBOPE (2009), 8 em cada 10 brasileiros são usuários de redes 

sociais, sendo assim a empresa que hoje atua ativamente em redes sociais tem uma maior 

abrangência de venda e ganho na valorização das relações (KOTLER, 2006).  

 pode ser seguido por um usuário que não é de seu interesse. Assim, o twitter, como 

canal aberto de relacionamento, permite que usuários comuniquem-se trocando opiniões e 

compartilhando experiências positivas ou negativas de empresas, produtos e serviços. 

O blog é uma ferramenta que ficou conhecida como uma espécie de diário já que seu 

uso mais comum é para essa finalidade. No entanto, tem ganhado espaço também no meio 

publicitário pois além de ser uma espécie de site sua criação é livre e sem custos. No blog, 

assim como no twitter, o usuário segue e possui seguidores. Como a atualização é mais ampla 

em termos de caracteres inseridos – os usuários podem inserir artigos, imagens e recurso 

audiovisuais e aí que as empresas encontram um campo amplo para divulgação e contato com 

maior número de pessoas. 

Já o podcast é uma espécie de “programa de rádio” gravado em formato  MP3 e que 

pode ser ouvido no próprio computador.  A palavra podcasting é uma junção de iPod – um 

aparelho que toca arquivos digitais em MP3 – e broadcasting, transmissão de rádio ou tevê 

(GUANABARA, 2007). Sua utilidade se dá em conjunto com outras mídias sociais como 

sites e blogs – pode ser utilizada para divulgação de jingles, músicas,etc. 

O site de relacionamento facebook já é utilizado há algum tempo por empresas norte-

americanas para mapear o perfil de usuários. A ferramenta funciona como divulgação pessoal  

                                                            
5 designação dada ao usuário da ferramenta twitter. 
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na qual pode-se relatar dados como idade, sexo, profissão e interesses. Além disso, cada 

usuário possui um número de amigos que também se expõem. Uma empresa pode criar um 

perfil para divulgação e conexão com o público e, ao mesmo tempo, utilizar as informações 

disponíveis para criar novos produtos.  

As redes sociais hoje são consideradas uma estratégia de busca e também uma ação de 

marketing. Os sites de relacionamentos, como qualquer tecnologia, são neutros - São bons ou 

ruins dependendo do que se faz com eles (IBOPE, 2009). 

Cabe assinalar que as redes sociais, em sua grande maioria, não operam isoladamente. 

Quem tem um blog visitado e comentado, segue e é seguido por várias pessoas em um twitter 

que também possuem um MSN ou o Skype6

 

 ativo e, por sua vez, participa de outras redes 

chegando a entrar em contato com centenas (alguns até milhares) de pessoas por dia, tudo isso 

nas poucas horas em que fica sentado em frente a um computador. Acredita-se que as 

tecnologias móveis permitirão em breve que lugares físicos e digitais se misturem a ponto de 

fazerem pouca diferença (SPYER, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Programa de videochamadas  para uso livre que usa a mais recente tecnologia pair two pair para trazer e 
oferecer uma comunicação de alta qualidade via voz. QUESTÕES GERAIS SOBRE O SKYPE. Disponível em 
< http://www.reservaer.com.br/biblioteca/e-books/skype/cap7.html>. Acesso em 20 de fev. de 2011. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
Após ter sido apresentado o referencial teórico referente ao tema deste estudo, será 

apresentada a forma como a pesquisa foi operacionalizada. Esta metodologia consiste no 

conjunto de instrumentos que foram utilizados, tendo por finalidade encontrar o caminho mais 

adequado para atingir os objetivos propostos, de forma rápida e eficiente.  

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O problema formulado para a realização desta pesquisa foi: os conhecimentos 

desenvolvidos na formação acadêmica do profissional de mídia são utilizados para exercer um 

trabalho qualificado na área tendo em vista a realidade do mercado de trabalho? 

O primeiro passo dado, na tentativa de responder à indagação, foi uma busca 

exploratória de dados secundários, ou seja, publicações sobre o tema e planos de ensino das 

disciplinas de mídia, para um maior conhecimento sobre o assunto e determinar possíveis 

carências capazes de auxiliar no aprendizado do acadêmico do curso de Publicidade e 

Propaganda na disciplina de mídia. Conforme Mattar (2000), a coleta de dados em fontes 

secundárias está baseada no levantamento de dados bibliográficos, documentais, estatísticos e 

por meio de pesquisas realizadas.  

Para tanto, foi realizado um estudo de caráter exploratório, que segundo Beuren (2003, 

pg.80), “ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser estudada. Por meio do 

estudo exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo 

mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa”. 

A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o 

tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os primeiros 

estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do 

fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, poucos ou inexistentes. Esse tipo de 

pesquisa é particularmente útil quando se tem uma noção muito vaga do problema de 

pesquisa. Será preciso conhecer de maneira mais profunda o assunto para se estabelecer 

melhor o problema de pesquisa (MATTAR, 2000, p.80). 

Segundo Malhotra (2001, p. 106), “o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um 

problema ou uma situação para prover critérios e compreensão”. A pesquisa exploratória é 
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caracterizada por flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, porque não são 

empregados protocolos e procedimentos formais de pesquisa.  

Para Mattar (2000, p. 94), “a pesquisa exploratória é usada para elevar o conhecimento 

do pesquisador sobre o tema que lhe é ainda totalmente desconhecido”.  

Dessa forma, optou-se por esta classificação de pesquisa a fim de coletar dados e 

prover critérios de melhor compreensão do problema de pesquisa. 

 

 

3.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 
O procedimento de coleta de dados adotado para a elaboração da pesquisa, constitui-se 

de duas etapas, caracterizadas como: pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa.  

A etapa exploratória qualitativa visa uma maior precisão na definição de critérios e na 

compreensão do cenário problema. Caracteriza-se pela busca dos dados secundários e pela 

possibilidade de alcançar a compreensão qualitativa de razões e motivações. Não utiliza 

técnicas estatísticas e seus resultados não são representativos, dando uma compreensão inicial 

do tema (MALHOTRA, 2001). 

Malhotra (2001, p.68), nos coloca em seu estudo que “a pesquisa qualitativa é 

desestruturada e de natureza exploratória, baseada em pequenas amostras, e pode utilizar 

técnicas qualitativas conhecidas como grupos de foco, associação de palavras e entrevistas em 

profundidade”.  

Após um melhor entendimento e assimilação do contexto estrutural e um breve estudo 

do plano de ensino de mídia das instituições a serem pesquisadas e sobre a atuação do 

profissional de mídia, buscou-se o desenvolvimento do processo de coleta de dados 

denominado entrevista aberta semiestruturada, seguindo um protocolo de entrevistas em 

pequenas amostras. 

A ferramenta de entrevista aberta semi-estruturada se constitui como técnica de coleta 

de dados em que o entrevistador apresenta-se pessoalmente ao entrevistado para que este lhe 

responda à questões previamente formuladas. Essa técnica requer grande interação entre o 

entrevistador e o entrevistado, valorizando a presença do mesmo, bem como o modo que isso 

possibilita ao entrevistador utilizar-se de uma maior criatividade e espontaneidade para 

aprimorar ainda mais sua investigação. A técnica de entrevista tem o objetivo de obter ainda 

mais informações para aprimorar o desenvolvimento da pesquisa e, segundo Lakatos& 

Marconi (2001), apresenta as seguintes vantagens: a) há maior flexibilidade, podendo o 
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entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; especificar algum 

significado, como garantia de estar sendo compreendido; b) oferece maior  oportunidade para 

avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz: 

registro de reações, gestos, etc; c) dá oportunidade para obtenção de dados que não se 

encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e significativos e d) há possibilidade 

de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as 

discordâncias. 

As entrevistas foram realizadas individualmente com cada sujeito de forma presencial 

e, em alguns casos, via correio eletrônico (e-mail) tendo por base um roteiro semi-estruturado 

(Apêndice B). Os sujeitos da pesquisa foram profissionais egressos das instituições 

Universidade Federal de Santa Maria e Centro Universitário Franciscano, professores também 

dessas mesmas instituições de ensino que atuam nas disciplinas que envolvem o 

conhecimento de mídia e diretores de agências de publicidade e propaganda de Santa Maria-

RS, devidamente cadastradas pelo Conselho Executivo das Normas Padrão (CENP). Ao todo 

foram entrevistados oito profissionais envolvidos na área de mídia durante o primeiro 

semestre de 2011, destes: 

- 4 profissionais egressos; 

- 2 professores; 

- 2 diretores de agências. 

Essa amostragem partiu do critério de que essas são três categorias de interlocutores 

válidos para responder ao problema da pesquisa uma vez que os profissionais egressos são 

sujeitos que podem indicar a relevância dos estudos de mídia em sua atuação profissional; os 

docentes, por sua vez, constituem um grupo com experiência em investigação e em projetos 

de ensino; e os diretores de agências são sujeitos que, pela sua posição, ações e 

responsabilidades, pressupõe-se terem um bom conhecimento do tema desta pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 
 
Neste capítulo serão apresentadas e analisadas as respostas dadas às perguntas 

realizadas nas entrevistas pessoais e via correio eletrônico aos profissionais de mídia que 

atuam em agências de publicidade e propaganda de Santa Maria-RS cadastrados pelo CENP, 

aos diretores das agências de publicidade e propaganda de Santa Maria e aos professores de 

mídia do Centro Universitário Franciscano e da Universidade Federal de Santa Maria. 

Os nomes dos entrevistados foram preservados e serão aqui identificados como: 

 P – profissionais de mídia egressos das instituições de ensino pesquisadas; 

DIR – diretores de agências publicitárias de Santa Maria-RS; 

M – professores, aqui nominados de mestres para fins de diferenciação dos profissionais. 

 Após a sigla adotada para identificação segue o número arábico de ordem em que o 

sujeito foi entrevistado (1, 2 ...) e sua idade. 

 
 

4.1 PROFISSIONAIS DE MÍDIA  
 

A primeira questão foi sobre a opinião destes profissionais a respeito das disciplinas 

que abordam mídia no curso de Publicidade e Propaganda, questionando se eles acreditavam 

que foi suficiente para um trabalho qualificado na área. 

P1, 25 anos, relatou que sua instituição de formação forneceu ensino suficiente para 

sua atual prática profissional:  

 

“Eu acredito que ali na Unifra, onde eu me formei, sim, porque nós 
tivemos, se não me engano três ou quatro ... acho que era mídia um, 
mídia dois e mídia três. Então a gente primeiro aprendeu mais a 
questão teórica de o que é cada meio de comunicação, cada veículo 
para quê que serve ... depois eu lembro que a gente teve a questão 
mais prática: fazer planejamento de mídia, que é importante tu mexer 
com as tabelas de televisão que, por mais eu não exista um padrão, 
mais ou menos, o básico é”. 
 

O entrevistado enfatiza, ainda, que o profissional de mídia deve estar sempre se 

atualizando, não somente com as novas mídias que surgem a todo o momento, mas também 

com os contatos dentro das empresas fornecedoras: 
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“Eu lembro que na faculdade um dia uma professora nos mostrou 
quais eram os fornecedores de Santa Maria: gráficas, a gente tinha 
que pesquisar fora da cidade também quais eram as empresas que 
faziam outdoor ... sim, legal, só que hoje em dia já não são mais as 
mesmas”. 
 

P2, 26 anos, também formado na Unifra, conta que recebeu um aprendizado teórico 

satisfatório na área de mídia e que inclusive teve a oportunidade de visualizar um cenário 

completo de estudos de mídia em revistas. Para este profissional a área de mídia é muito 

prática e, dessa forma, toda a realidade prática se consolida com a atuação profissional: 

 

“A faculdade a primeira coisa que ela deve fazer é te despertar 
aquela vontade, aquela paixão por estudar a disciplina, por estudar a 
parte teórica mas a prática eu acredito que a gente só veja realmente 
nas agências: no dia-a-dia, enfrentando as negociações, tendo que 
fazer os trabalhos. Mas acho que assim, pela parte teórica que a 
faculdade deveria me dar embasamento acho que ela cumpriu 
satisfatoriamente”. 
 
“A gente trabalhou com valores que para Santa Maria é um mercado 
menor. Não condizem com o mercado. A gente tem anúncios de mil, 
dois mil reais no jornal, mas não trabalha com duzentos mil. Mas 
acho que foi legal, isso trouxe a idéia de que o mercado é bem maior 
do que a gente imagina”. 
 

 

P3, 26 anos, também relatou ter tido um ensinamento suficiente durante a faculdade, 

neste caso formado pela UFSM. Mas, afirma que o real aprendizado é adquirido na prática do 

dia a dia, ou seja, nos momento de planejar e formular os objetivos de mídia, de calcular as 

comissões, preencher as tabelas, cumprir datas: 

 

“A minha experiência na faculdade foi muito preencher tabela, fazer 
planejamento. Mas a mídia tu tem que ta sempre atualizado. Eu não 
lembro de ver alguém de veículos indo na faculdade, eu lembro de 
pessoas de agência falando como funciona a mídia nas agências”. 

 

O P4, 45 anos, ex-aluno da UFSM, expôs que sua formação foi bastante satisfatória, 

pois teve dois semestres de mídia, o primeiro muito bem fundamentado e o segundo com 

bastante prática. No entanto, relatou que apesar de o ensinamento da graduação ajudar 

bastante, é na prática que realmente se vai aprender a mídia: 
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“O currículo ajuda bastante mas a prática é completamente diferente. 
A gente tem uma noção na academia de como proceder, de como 
fazer, de quais são os fundamentos teóricos. Mas fundamentalmente 
acho que o mais importante é aprender que eu fiz um curso de 
comunicação social, com uma habilitação em publicidade de 
propaganda, então acredito que essa seja uma grande diferença na 
formação entre ser publicitário, ser jornalista ou relações públicas. 
Eu tive uma referência um pouco diferenciada nesse sentido de antes 
de ser publicitário, ser jornalista ou de ser relações públicas o nosso 
fundamento era ser comunicador”. 

 

A segunda pergunta tratou da principal dificuldade enfrentada pelo entrevistado 

quando foi atuar no setor de mídia e de que maneira esta dificuldade poderia ser amenizada. 

P1 aponta como dificuldade o em adequar a mídia certa ao perfil do cliente, fato que 

na academia é visto mais sob a perspectiva teórica: 

 

“Eu acredito que na faculdade e isso em qualquer disciplina, não só 
em mídia, é fundamental que tenha uma coerência entre a teoria e a 
prática. Não adianta tu saber tudo: as características de cada meio de 
comunicação, quais são os benefícios que eles trazem, como que é a 
audiência ... não adianta tu conhecer todas as rádios da cidade, 
conhecer todos os jornais e ter uma amizade com o pessoal. Não 
adianta nada se eu não sei aplicar, que é  a prática, se eu não sei o 
que é melhor pro cliente. Então, por exemplo, não adianta eu só saber 
quais são as possibilidades de mídia, eu tenho que entender o cliente, 
saber que a teoria é a teoria e na prática, não adianta, cada caso é 
um caso, não existe uma fórmula”. 
 

Outra dificuldade relatada por este profissional foi a necessidade de cumprir os prazos 

estipulados, uma vez que, muitos trabalhos solicitados à agência exigem rapidez no retorno e, 

assim, tal realidade deveria ser reproduzida em sala de aula:  

 

“A mídia é a mesma coisa: tu tem que ter aquele conhecimento geral 
sobre tudo mas tem eu conseguir pensar pro cliente e na faculdade é 
importante isso: os professores ensinarem aquele básico, aquele 
básico não, mas essa parte teórica, mas também fazer com que os 
alunos pensem no dia-a-dia, com pouco tempo sabe? Difícil, com 
pouca verba, com pouco tempo, porque é muito fácil né? fazer um 
planejamento que nem a gente sonhava na faculdade, fazia cheio de 
dinheiro, tu sabe né? Nossa, tu bota mídia até na lua, to foca um 
retroprojetor até na lua, é fácil”. 

 

“Outra coisa que eu acredito que a faculdade peca um pouco é que 
muitas vezes ensina os alunos a pensarem só grande , só como se 
trabalhasse em Porto Alegre ou São Paulo”. 
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Para P2 a maior dificuldade foi de não errar, porque o mídia é uma atividade que 

requer muita atenção, uma vez que trabalha-se com muitos clientes ao mesmo tempo. Este 

profissional coloca a necessidade de estabelecer um cronograma para não acabar se perdendo, 

pois há várias tarefas a serem realizadas para diferentes clientes simultaneamente.  

Outra dificuldade exposta foi a negociação, pois não se aprende na faculdade a 

negociar com os fornecedores,  tendo em vista que quanto melhor for a negociação mais 

satisfeito ficará o cliente e mais verba terá disponível: 

 

“Acho que a questão da negociação sim tinha que ser explicitado 
mais. Tinha que ser ensinado mais como tu negociar, inclusive as 
vantagens de todos os veículos, isso é muito importante. Porque essas 
vantagens que os veículos te dão, depois pra ti argumentar com o 
cliente é muito importante para tu defender para ele porque tu criou 
aquele planejamento de mídia”. 

  

O P3 não pontua como dificuldade, mas sim como necessidade, ou seja, ter um bom 

relacionamento, criar contatos e estar sempre os renovando.  Sugere, então, que na faculdade 

os professores deveriam levar os alunos mais para dentro dos veículos, com o objetivo de ter 

uma aproximação maior com o pessoal dos veículos: 

 

“planejamento o que a gente aprende de estratégias, objetivos não é 
bem assim que a gente faz no mercado, pelo menos aqui não é assim. 
Como mídia a gente tem que ter relacionamento, como eu comecei do 
zero eu tive que criar esses elos com veículos, com fornecedores, 
enfim, porque eu não tinha conhecimento total de como funcionava 
um jornal, uma TV, a parte comercial deles lá dentro”. 

  

Da mesma forma, acrescenta que a negociação também seria uma parte muito 

interessante de ser melhor trabalhada dentro da faculdade, ajudaria muito o profissional de 

mídia na hora de contatar o fornecedor. Contudo, o profissional defende que a área de mídia 

deve ter relação mais estreita com a prática: 

 

“Eu sou da opinião de que mídia é muita a prática. De repente a 
faculdade poderia abordar mais a prática, em que sentido? pegar um 
dia e levar o pessoal, por exemplo, na RBS – eles tem um galpão lá, 
fazer um dia com os universitários para ver como que é a prática de 
mídia”. 
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O P4 acredita que sua maior dificuldade foi na hora de efetivamente conhecer os 

veículos de comunicação com quais poderia contar ou poderia trabalhar. Outra dificuldade 

relatada por este profissional foi a absoluta falta de informação a respeito de dados precisos 

sobre esses veículos de comunicação, ele afirma que deveria haver dados mais técnicos a 

respeito de audiências e de qualificação de participação no mercado, mas principalmente 

dados sobre o mercado pequeno e varejo, já que essas informações são absolutamente 

necessárias:   

 

“a falta de informação é a maior dificuldade pois a medida em que tu 
tenta realizar um trabalho qualificado esperando que normalmente, 
se tenham verbas, não digo reduzidas, mas muito precisas com 
relação ao investimento, na hora de conferir isso tu não tem 
informação suficiente para decidir entre a emissora A e emissora B, 
então tu acaba muitas vezes incorrendo na pouca informação que tu 
tem e na observação que tu faz nas ruas, quando tu entra na padaria e 
tu observa qual jornal está em cima da mesa”. 

 

 O entrevistado acredita que essa falta de informação acerca dos veículos de 

comunicação seja um fato mais a nível local de Santa Maria-RS: 

 

“Acho que em centros maiores não acontece porque tu tem institutos 
de pesquisa e que te dão uma informação muito mais ágil. Aqui a 
gente consegue essa informação mas essa informação é ainda muito 
lenta. A não ser em casos, é claro, que tu tenha um contato específico 
com grupos maiores e eu não to aqui especificando acessos a dados 
que eu possa ter através de IBOPE ou de outros órgãos de 
monitoramento. Quando tu tem acesso a um link ou a algum grupo de 
mídia ou a outros grupos tu consegue informações mais fáceis”. 
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4.2 DIRETORES DE AGÊNCIA 
 

A primeira pergunta questiona sobre o perfil exigido pelo mercado de Santa Maria-RS 

no setor de mídia. 

O DIR1, 45 anos, acredita que o profissional de mídia hoje deve ser uma pessoa 

“ligada” no mercado, atenta a todos os meios de veículos, que apresente sensibilidade em 

relação ao público, com percepção para entender que cada meio é diferente para determinados 

públicos. O profissional de mídia deve ter capacidade de estudar o mercado, uma vez que a 

agência pode não ter dados vinculados ao meio de comunicação: 

 

“É uma pessoa que tem que entender, ter sensibilidade em relação ao 
público, porquê? tem coisas que a gente ensina também e que é fácil 
de aprender mas tem que ter percepções, né? O que que eu vou 
trabalhar com mídia? Mídia não é só dizer: o cliente é da área rural e 
eu vou vender para ele canal rural, né? O cliente é da área infantil e 
eu vou vender para ele programa da Xuxa, isso é óbvio, né? Ou, 
teoricamente óbvio, só que aí quando o cara coloca além do 
programa da Xuxa eu tenho os pais deles que vão também consumir: 
eu também vou colocar no jornal nacional, também vou colocar no 
bom dia brasil. Essa é a expectativa que a gente tem: que tenha essa 
iniciativa, que tenha esse entendimento”. 
 

Para o DIR2, 35 anos, não somente em mídia mas em qualquer departamento de uma 

agência de publicidade e propaganda, vários aspectos formam o perfil de um bom 

profissional: 

 

“A capacidade do candidato de absorver as necessidades dos clientes, 
de forma criativa, técnica e responsável, são características 
essenciais de um bom profissional. Especificamente no departamento 
de mídia, o conhecimento por parte do profissional dos meios de 
comunicação disponíveis no mercado, e adequação das verbas 
disponíveis, na execução de qualquer planejamento de mídia, sempre 
buscando otimizar e gerar resultados, são fundamentais”. 

 

 A segunda pergunta questiona os diretores se o profissional que chega à agência está 

capacitado para exercer a atividade. 

DIR1 descreve que todo o profissional que chega a sua agência tem tido um bom 

resultado, um bom embasamento, trabalham muito bem com formatação de tabelas e com os 

cálculos. De acordo com este diretor as faculdades têm cumprido muito bem seu papel. Mas, 

acrescenta que um bom profissional não depende apenas da faculdade, mas de si mesmo: 
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“eu sinto que o profissional vem com uma formação boa, ele vem com 
um bom conhecimento ... mas uma coisa que não é apenas o 
profissional de mídia que eu acho e também não sei se seria 
responsabilidade da faculdade, mas acho que a faculdade deveria 
nessa formação ampliar mais isso ou até alertar esse novo 
profissional ... acho que o entendimento do valor que tem estar 
mexendo numa verba que não é tua”. 

 
DIR2 acredita que a maioria dos profissionais de mídia que chega até a agência de 

publicidade hoje se sente capaz de desempenhar sua função de mídia de forma segura. 

Chegam muitos candidatos que ainda não possui a vivência prática, o que exige um período 

de adaptação para a avaliação destas características citadas anteriormente: 

 

“A capacitação dos profissionais, tem origem no domínio do teórico e 
prático de qualquer atividade. Tratando-se de candidatos que ainda 
não possuem a vivência prática, exige-se um período de adaptação 
para avaliação destas características”.  

 
A terceira e última pergunta foi sobre o que deveria ser mais abordado durante a 

faculdade. 

DIR1 possui formação acadêmica em Publicidade e Propaganda e acredita que a 

faculdade deveria trabalhar mais a questão da verba disponível, fazer com que o profissional 

entenda que ele deve trabalhar da melhor forma possível uma verba que não é sua.  Este 

diretor também propõe que o prazo deveria ser mais cobrado durante a faculdade, obrigando o 

aluno a cumprir e entregar o planejamento naquela data estipulada. 

DIR2, embora não tendo formação na área de comunicação, afirma que o que deveria 

ser mais abordado na faculdade é um trabalho mais prático para que o aluno não leve um 

susto ao sair da faculdade e começar a atuar na sua área, pois: 

 
“Sinto em muitos casos a falta de atividades curriculares que gerem 
esta sinergia entre o teórico e prático”. 

 

 Segundo o diretor, a parte teórica as faculdades tem desempenhado muito bem sua 

função de passar o conhecimento ao aluno, mas o aluno acaba saindo muitas vezes apenas 

com a teoria chegando à agência sem conhecer o funcionamento da agência na correria do dia 

a dia, acaba que quando o aluno sai da faculdade para atuar na área dentro da agência ele 

acaba levando um choque de realidade, porque a partir deste momento o profissional tem 

prazos a cumprir, satisfações a dar e ainda tem que começar a negociar com os fornecedores 

em busca de melhores orçamentos para seus clientes.  
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4.3 PROFESSORES DE MÍDIA 
 
A primeira pergunta questiona como o professor vê o mercado de mídia em Santa 

Maria e no Brasil.  

O M1, 40 anos, acredita que o mercado de mídia em Santa Maria vem crescendo a 

cada dia e o foco principal hoje das palestras e eventos da área de comunicação acaba sempre 

sendo o profissional de mídia. A nível nacional o professor explica que: 

 

“No Brasil a publicidade tem muitos altos e baixos, assim, já esteve 
em evidência a criação, com suas premiações, mas, hoje, o 
planejamento cresce sua importância em função exatamente do 
volume de mídia, então acaba que o planejamento e a mídia estão 
com muito espaço e estão sendo reconfigurados em função das mídias 
eletrônicas principalmente das digitais, mas ainda não se sabe ao 
certo quem vai ficar com a tarefa de se preocupar com as mídias 
eletrônicas, mas há um grande potencial de crescimento tanto para o 
setor de planejamento quanto de mídia”. 

 

O M2, 32 anos, apresenta uma visão positiva em relação ao mercado para o 

profissional de mídia em Santa Maria e que o uso de softwares garantem um suporte na 

pesquisa e na elaboração de planejamentos que devem sempre apoiarem-se na teoria: 

 

“O mercado para o profissional de mídia, de um modo geral, é muito 
promissor. Especialmente para aqueles que buscam se qualificar e se 
atualizar. Acredito que existem realidades e mercados diferentes, 
cujas distinções se dão no uso (ou não) de ferramentas, como 
softwares, até a utilização (ou não) plena de pesquisas de audiência e 
hábitos de consumo de mídia. Infelizmente em mercados de menor 
porte, como é o caso de Santa Maria, ainda vemos muitos 
profissionais fazendo planejamentos de forma empírica, sem a 
verificação correta das audiências e conseqüentemente da 
rentabilidade da programação. E, o mais difícil, é desconstruir a 
crença de que só é possível fazer um plano adequado se investindo 
para adquirir tais ferramentas – o que acaba sendo a justificativa 
para que os planos não tenham a elaboração adequada. É claro que 
estes instrumentos facilitam e tornam os planos mais precisos, mas 
absolutamente nada impede se calcular rentabilidade, por exemplo, 
com a tabela e pesquisa fornecidas pelo veículo e com uma planilha 
de Excel. Deste modo, para concluir, a diferença entre estes mercados 
está na profissionalização, na forma de encarar a atividade (e não no 
montante final de verba que circula). Por isso acho que é possível se 
diferenciar e ser muito bem reconhecido também em mercados 
menores, basta por em prática conceitos básicos e muito importantes 
aprendidos nos livros e experimentados na prática”. 
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Na segunda pergunta foi levantada a questão de quais as principais dificuldades do 

curso em relação ao mercado de trabalho de mídia. 

M1 relatou que um dos problemas parte do momento da escolha do aluno ao fazer o 

curso de publicidade e propaganda: 

 

“Geralmente escolhem o curso por não gostarem de matemática, 
consequentemente o aluno não demonstra interesse na disciplina de 
mídia, por a disciplina utilizar fórmulas, fazer cálculos, interpretar. 
Mas este fato na atividade do profissional com o tempo acaba 
enfraquecendo, pois quando o aluno vai mais a fundo na disciplina de 
mídia vê uma parte muito criativa na área de mídia e o seu interesse 
aumenta. O dever dos professores é tirar os alunos da acomodação, e 
deste modo abolir o ‘Ah! eu não gosto de matemática, não vou prestar 
atenção nesses cálculos, nessas comprovações matemáticas’. Outro 
problema é que o profissional de mídia está, de certa forma, sempre 
correndo atrás do mercado, se começa a executar novas mídias e o 
profissional sai atrás estudando, nesse sentindo talvez a academia 
tenha certa dificuldade em esperar esse conhecimento se organizar 
pra poder passar adiante”.  

 
Este professor evidenciou que a internet é um segmento dramático para a publicidade, 

porque a velocidade das mudanças é muito rápida e, assim, há uma certa dificuldade da 

academia em acompanhar as inovações dos meios digitais: 

 

“A internet desestruturou um pouco aquele esquema que tinha de 
segurança como se programar Tv, rádio, jornal, com isto se tinha 
certo domínio da situação e com a internet as coisas se extrapolaram 
assim a coisa ta meio distribuída em várias áreas várias pessoas, 
pessoas que não são necessariamente publicitários”. 
 

M2 acha que a principal dificuldade da academia é contribuir para a profissionalização 

através de estratégias capazes de abarcar a realidade do cliente que busca os serviços de 

mídia:  

 

“Acho que a principal dificuldade (ou seria desafio?) da academia é 
desmistificar a atividade do mídia. Muitas vezes nos deparamos com 
um “desinteresse” inicial dos alunos pelo uso de cálculos nas 
disciplinas. Por isso a realização de práticas, a atualização das 
informações e, especialmente, a demonstração teórica e prática desta 
atividade para a eficácia da comunicação publicitária pode ser uma 
forma de valorizar este setor. Acredito que cabe a academia 
contribuir para a profissionalização da área. E quando falo em 
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profissionalizar, falo de propor ao mercado demonstração de 
resultados, ou seja, em trabalhar a verba do cliente de forma mais 
organizada e cuidadosa”. 

 

Por último foi abordado se as disciplinas de mídia existentes dentro da faculdade são 

suficientes e o que é abordado nelas. 

M1 relata que o aprendizado na faculdade (UNIFRA) é suficiente para o acadêmico, 

uma vez que a instituição apresenta, no curso de publicidade e propaganda, uma boa carga 

horária curricular destinada aos estudos na área de mídia. 

 

“Precisamos contemplar planejamento, criação, direção de arte, 
mídia e outras atividades da teoria da comunicação que a gente 
utiliza. Sempre há o que se dizer e aprender em mídia poderia até 
existir uma graduação só de mídia, então, a mídia ganhou bastante 
espaço na última revisão curricular de 2011. Hoje, são duas 
disciplinas ao invés de três, mas com carga horária maior”. 

 

Este professor destaca que atualmente há, no 6º semestre, uma disciplina a qual considera 

fortemente relacionada com mídia, pois está relacionada à incorporação de novas tecnologias 

e às formas de comunicação a partir de novas mídias. Esta disciplina se chama Comunicação 

e Novas Mídias e, em seu plano, foi inserido 2 horas de prática:  

 

“Os alunos vão aprender sobre as teorias da internet, interatividade 
teóricas de cibercultura e também vai aprender sobre a prática do 
uso da ferramenta de mídia que estiver exposto no momento, foi por 
este motivo que foi colocado um pouco mais pro final do curso, para o 
aluno ao sair da faculdade, saia um pouco mais atualizado nesta 
área. Considerando a forma como a gente vem trazendo 
conhecimento ao aluno nós entendemos que esse é o formato mais 
adequado de ensinamento de mídia dentro de um curso de publicidade 
e propaganda”. 

 

 M2 afirma que são duas disciplinas: “Mídia” (60h) – 2º semestre e “Planejamento e 

pesquisa de mídia” (60h) -  4º semestre: 

“A meu ver, as disciplinas são suficientes para a formação do aluno 
tanto em abordagem programática quanto em carga horária. Quanto 
à abordagem, encaminho em anexo o programa das disciplinas”. 
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Conforme o professor, o objetivo da disciplina de mídia é proporcionar uma visão 

ampla do potencial publicitário nos diferentes meios de comunicação e conhecer 

características, vantagens e desvantagens, limites, utilização, formas de comercialização, 

segmentação e novas tecnologias neste campo, disponíveis nos mercado nacional, regional e 

local e na disciplina de planejamento e pesquisa de mídia o objetivo é localizar o 

planejamento de mídia no contexto de marketing e com adequação aos objetivos 

mercadológicos e publicitários: 

“De modo geral, trabalhamos as características dos meios, técnicas 
de negociação, formatos e comercialização de cada meio, questões 
legais (formas de faturamento), formulação de objetivos, metas, 
estratégias e táticas em mídia, instruções sobre os institutos de 
pesquisa, elaboração de planejamento de mídia (através de software 
específico)”. 

  
Os programas das disciplinas citadas seguem em apêndice C, D e E. A seguir, 

apresenta-se a análise das entrevistas realizadas. 
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4.4  ANÁLISE 
 

O problema inicial da pesquisa era saber quais conhecimentos desenvolvidos na 

formação acadêmica do profissional de mídia são utilizados para exercer um trabalho 

qualificado na área tendo em vista as exigências atuais do mercado de trabalho. Tendo maior 

familiaridade com instituição de origem do pesquisador (UNIFRA) foi possível levantar 

algumas hipóteses que foram se confirmando ou transformando-se em outras, ao longo da 

pesquisa. 

Inicialmente ficou claro que a UNIFRA possui mais disciplinas, na grade curricular do 

curso de Publicidade e Propaganda, em relação à UFSM que trazem abordagens teóricas sobre 

mídia. Nessa perspectiva poderíamos inferir que os profissionais egressos da UNIFRA 

estariam mais bem preparados, no entanto, as entrevistas revelaram que os profissionais 

egressos da UFSM sentiam-se igualmente contemplados em sua formação acadêmica no que 

se refere ao ensino de mídia. 

Os profissionais atuantes no mercado revelaram uma preocupação com estratégias de 

procedimentos de negociação – habilidade necessária em seus cotidianos nas agências. 

Segundo eles, essa habilidade não é tão bem desenvolvida no âmbito acadêmico por não 

terem, muitas vezes, contato real com o mercado de trabalho. Sobre este aspecto, Veronezzi 

(2005), pontua que: 
As ‘mercadorias’ compradas em mídia não são palpáveis. Além de mais difíceis de 
serem medidas e quantificadas, em muitos casos o são de maneira incorreta. Por 
despreparado de quem elabora o plano. Ou avaliadas de forma equivocada. Por 
desconhecimento de quem aprova o plano (VERONEZZI, 2005, p. 257). 

 

A necessidade de um perfil voltado para a negociação e o bom relacionamento com os 

veículos de comunicação, também evidenciou-se na fala dos diretores de agências que traduz 

o que o mercado de trabalho exige: profissionais altamente atualizados com as formas de 

comunicação e isso inclui noções de previsões orçamentárias para projetos de mídia, o que, na 

visão de Veronezzi (2005) são as premissas anteriores que incidiram sobre um bom 

planejamento de mídia: 

 
A diferença entre uma proposta de veiculação baseada apenas em algumas 
programações de mídia contendo detalhes dos programas e veículos, preços, 
números de inserções, datas de veiculação, etc. e, um plano de mídia bem elaborado, 
está no fato de eu neste as programações são conseqüências de uma série de 
premissas anteriores (VERONEZZI, 2005, p. 258). 
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O ponto de vista dos professores entrevistados revelou a preocupação em transmitir ao 

aluno um panorama nacional do setor de mídia em consonância com o debate veiculado no 

Mídia Dados Brasil (2009), citado em nosso referencial teórico, que também demonstrou a 

preocupação de professores de várias instituições em criar estratégias de ensino que permitam 

ao aluno um conhecimento ampliado das tecnologias da informação e da comunicação. Ficou 

claro que o fenômeno da internet e as mídias digitais que tem cada vez mais se apresentado, 

influenciam nos estudos de mídias e até acarretam novas competências profissionais em 

comunicação em consonância com o que aponta Muniz (2004): 

 
A utilização da internet aumenta a cada dia, o que faz com que este meio de 
comunicação seja apontado como um modelo do futuro das comunicações entre 
empresas e pessoas. Mas a internet não pode ser considerada como veículo de mídia 
publicitária ‘comum’, porque o consumidor é quem precisa tomar a iniciativa de 
consultá-la, diferentemente, por exemplo, do que ocorre com a televisão, outdoor, 
jornal e outros meios tradicionais (MUNIZ, 2004, p. 57). 

 

Os profissionais egressos das instituições pesquisadas apontam em suas falas que há 

uma certa divergência entre os estudos apresentados nas disciplinas de mídia que cursaram na 

faculdade e a realidade do mercado de Santa Maria-RS: a nível de planejamento, de maior 

conhecimento dos veículos de comunicação, de formas de negociação e de dados mais 

específicos sobre a realidade local que auxiliem o profissional. Veronezzi (2005), esclarece 

que: 

 
A colocação da verba como informação básica assume para o plano uma função 
balizadora, pois vai estabelecer o grau de dependência entre algumas intensidades do 
plano e os seguintes itens propostos: a abrangência geográfica, em razão dos 
mercados escolhidos; a cobertura de público, em razão dos meios, veículos e táticas 
recomendadas; a força e impacto das mensagens, em razão dos formatos das peças e 
frequencias de exposições adotadas (VERONEZZI, 2005, p. 261) 

 

Ao mesmo tempo, um processo básico caracteriza o trabalho desses profissionais e os 

une de maneira significativa. Cada um é responsável pela criação, emissão ou avaliação de 

planos de mídia que se destinam a produzir efeito sobre uma ou mais audiências (públicos). 

Portanto a preocupação em saber técnicas que garantam o sucesso de suas ações também é por 

que “para um publicitário, é sempre importante poder ter a avaliação rápida, se possível até 

imediata, quase que um instantâneo, do resultado de seu trabalho” (MUNIZ, 2004, p. 107). 

Seja no mercado local ou no global, o avanço de formas de comunicação e as 

exigências dos consumidores de mídias fazem com o que os profissionais tenham de estar 
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muito preparados para visualizar o perfil de clientes e poder pensar além de suas 

necessidades. 

O sucesso de uma campanha publicitária também leva em conta a verba disponível – 

tema apontado pelos diretores de agências e pelos profissionais, ou seja, a necessidade de ter a 

dimensão da verba e de como aplicá-la. Nesse, sentido Muniz (2004), pontua: 

 
Cada meio de comunicação, cada veículo, tem suas características positivas e 
negativas. As veiculações de mídia são realizadas sempre em função do objetivo do 
cliente, seja para um produto, serviço ou instituição; mas, principalmente, em função 
da verba disponível para a campanha publicitária (MUNIZ, 2004, p. 73). 

 

Contudo é consenso entre os profissionais que atuam na área de mídia que este 

segmento é bastante dinâmico e exige uma boa formação acadêmica que se concretizará na 

prática profissional que envolve uma comunicação integrada com diversos outros segmentos 

como veículos de comunicação, fornecedores, orçamento, marketing e todo processo que 

envolve relações interpessoais em comunicação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Motivado por curiosidade pessoal em saber se o profissional de mídia, ao sair do meio 

acadêmico, realmente está preparado para um trabalho qualificado na área, iniciou-se esta 

pesquisa. No início foi encontrada uma grande dificuldade em pesquisar sobre o assunto, pois 

é muito escasso o material relacionado ao ensino de mídia, poucos livros sobre mídia 

trabalham com esse tema o que tornou a pesquisa um grande desafio. 

Uma das poucas referências no cenário atual é a publicação anual do Grupo de Mídia 

de São Paulo – Mídia Dados Brasil – que, nos últimos dois anos, vem buscando estudar mais 

a fundo o ensino de mídia nos currículos das instituições de ensino brasileiras. Aos poucos 

tem se observado mudanças nos estudos sobre de mídia dentro das faculdades, pois, em razão 

destas pesquisas, acadêmicos e professores podem buscar subsídios e terem uma visão mais 

ampliada de como estão sendo estruturados o ensino e a aprendizagem. 

Ao contrário do que o pesquisador pensava, antes da realização das entrevistas, o 

profissional de mídia sente-se capacitado para atuar no setor dentro das agências e o 

conhecimento por ele aplicado pouco se difere do que foi visto dentro da sala de aula. Mas, 

este mesmo profissional sabe que só o conhecimento teórico não é suficiente e que boa parte 

do aprendizado será adquirido na prática. 

Os diretores das agências, por sua vez, mostram-se bastante satisfeitos com os 

profissionais de mídia que chegam até eles, todos acreditam que as faculdades têm 

desempenhado seus papéis de forma satisfatória para formar um profissional capacitado a 

exercer várias funções dentro das agências. Mas, para eles, cabe ao profissional de mídia 

adequar-se aos novos meios de comunicação que vem surgindo a todo o momento. 

Percebe-se que as faculdades têm como grande preocupação promover a atualização 

de novos meios de comunicação e estão sempre buscando estudar estas novas tendências para 

que seu aluno egresse da faculdade o mais apto possível para o mercado de trabalho. No 

entanto, nem sempre é possível fazer com que o acadêmico aprenda tudo sobre mídia, devido 

às constantes inovações tecnológicas que afetam diretamente na área. 

Nesta pesquisa é importante destacar que nenhum dos profissionais entrevistados 

mostrou-se insatisfeito com o aprendizado adquirido durante sua formação acadêmica, alguns 

falaram que poderiam ter aprofundado melhor um ou outro aspecto, mas em nenhum 

momento os profissionais consideraram que seu aprendizado não foi suficiente para seu atual 

desempenho profissional. 
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Conforme evidencia a entrevista dos professores ao Mídia Dados (2009), a 

comunicação publicitária continua crescendo no Brasil e a área de mídia vai muito além do 

simples fato de escolher o veículo de mídia mais apropriado para a veiculação de uma 

campanha, mas este fato só vai ser compreendido pelo estudante da área de mídia na prática 

ou na busca de seus professores tomarem rumos diferentes na busca do ensino para seus 

acadêmicos. 

Um ponto que se destaca na revisão bibliográfica e que também se apresentou nas 

entrevistas é o impacto das novas tecnologias, da ascensão da web 2.0 e das formas múltiplas 

de relacionamento com os públicos para a área de mídia, pois as principais ferramentas de 

trabalho do publicitário são os veículos de comunicação. Assim fica evidente, também, a 

necessidade de um planejamento de mídia a partir de um mix de mídias. 

Com a realização desta pesquisa espera-se que a mesma contribua para estreitar 

relações e aperfeiçoar o aprendizado das instituições que ensinam comunicação e/ou que 

trabalham a disciplina de Mídia. Também espera-se que o estudo seja útil para profissionais 

em formação, assim como para os profissionais egressos por apresentar uma proposta de 

investigação entre o ensino de mídia e o mercado, ajudando-o a construir estratégias de mídia. 
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APÊNDICE A – Referenciais para o Curso de Graduação em Publicidade e 
Propaganda7

 
 

Carga horária mínima: 2.700 horas-aula 

Perfil do egresso   

O egresso de Publicidade e Propaganda deve apresentar espírito empreendedor para elaborar 

estratégias e inovações na área de Comunicação que possam ser adotadas por empresas e 

instituições, na melhoria de sua relação com a sociedade/consumidor. Refletir sobre as 

transformações no mundo contemporâneo e se interessar por diversas áreas do conhecimento. 

Ser criativo e promover a comunicação publicitária sendo capaz de planejar, criar, produzir, 

distribuir e gerir a comunicação a partir de ações promocionais, de incentivo, por eventos e 

patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal, design de embalagem e de identidade 

corporativa, e de assessoria publicitária de informação. 

Temas abordados na formação   

Gerais: Teorias da Comunicação, História da Comunicação, Estudos de Mídia, Ética e 

Deontologia da Comunicação, Pesquisa em Comunicação, Tecnologias da Comunicação, 

Redes Interativas, Políticas de Comunicação, Estudos da Linguagem, Humanidades e 

Ciências Sociais, Responsabilidade Social, Gestão e Empreendedorismo, Expressão oral e 

escrita. 

Específicos: Marketing, Atendimento Publicitário, Criação e Redação Publicitária, Ética e 

Legislação Profissional, Comunicação Visual, Comunicação Digital, Promoção de Vendas e 

Merchandising, Direção de Arte, História da Arte, Produção Gráfica, Computação Gráfica, 

Fotografia, Gêneros audiovisuais, Produção audiovisual, Pesquisa de Mercado e Científica, 

Teorias e História da Publicidade, Cibercultura, Psicologia e Comportamento do Consumidor, 

Gestão de marca, Planejamento de comunicação, Planejamento de mídia, Gestão de negócios, 

Empreendedorismo, Comunicação Organizacional, Comunicação integrada, Métodos 

Quantitativos. 

Mercado de trabalho   

Agências de Publicidade nas áreas de criação, atendimento, planejamento, mídia, redação, 

Estúdios Fotográficos, Escritórios de Design, Bureau de Criação, Agências de Comunicação 

Digital, Assessorias de Comunicação, Agência de Promoção e Eventos, Empresas de 

Marketing Direto, Institutos e Empresas de Pesquisa, Veículos de Comunicação (Radio, TV, 
                                                            

7 Informações coletadas do site da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de 
Comunicação – SOCICOM.  
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Jornal, Internet, Revista etc), Gráficas e Editoras, Departamento de Comunicação e Marketing 

em Instituições Públicas, Privadas e Organizações não Governamentais, Produtoras de Áudio 

e Vídeo. 

 

Infraestrutura 

Biblioteca, Sala de aula Multimídia, Sala de Estudos, Sala de Multimeios, Laboratórios 

Multimídia, Estúdio de Imagem, Estúdio de Áudio, Salas de edição de som e imagem, Estúdio 

de Fotografia, Agência Experimental, Auditório Multimídia.   
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semi-estruturada 
 

 

1) Como você vê o mercado para o profissional de mídia em Santa Maria? 

2) Como você vê o futuro desse mercado em relação ao país? 

3) Quais as principais dificuldades da academia para apresentar a dinâmica do mercado em 

sala? 

4) Quantas disciplinas existem focadas em mídia? São suficientes? O que é abordado?  

5) Em quais semestre? 

6) Principal foco da(s) disciplina(s)? 

7) Como seria o ideal para que os alunos saíssem com uma visão mais ampla do mercado?  

8) Qual o perfil que o mercado quer? 
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APÊNDICE C – Programa da disciplina de Mídia do curso de Publicidade e 
Propaganda da UFSM 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
Departamento: 

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 
 
Identificação da disciplina 

Código Nome (T-P) 
COM 1040 MÍDIA (2-2) 

 
PROGRAMA: 

TÍTULO E DESCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES 
 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE MÍDIA 

1.1 Conceitos em mídia. 
1.2 A mídia no contexto de marketing e da propaganda. 
1.3 Modelos, estruturas e funcionamento da mídia. 
1.4 Mercado de trabalho do profissional de mídia. 

 
UNIDADE 2 – JORNAL COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

2.1 Características. 
2.2 Vantagens e desvantagens da utilização do jornal como meio publicitário. 
2.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 3 – REVISTA COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

3.1 Características 
3.2 Vantagens e desvantagens da utilização de revista como meio publicitário. 
3.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 4 – RÁDIO COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

4.1 Características. 
4.2 Vantagens e desvantagens da utilização do rádio como meio publicitário. 
4.3 Comercializações dos espaços. 
 
UNIDADE 5 – TV ABERTA COMO MEIO PUBLICITÁRIO 
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5.1 Características. 
5.2 Vantagens e desvantagens da utilização da TV aberta como meio 

publicitário. 
5.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 6 – TV POR ASSINATURA COMO MEIO PUBLICITÁRIO  

6.1 Características. 
6.2 Vantagens e desvantagens da utilização da TV por assinatura como meio 

publicitário. 
6.3 Comercializações dos espaços. 
 
UNIDADE 7 – CINEMA COMO MEIO PUBLICITÁRIO 

7.1 Características. 
7.2 Vantagens e desvantagens da utilização do cinema como meio 

publicitário. 
7.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 8 – PUBLICIDADE AO AR LIVRE 

8.1 Características. 
8.2 Vantagens e desvantagens da utilização da publicidade ao ar livre como 

meio publicitário. 
8.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 9 – MÍDIA ALTERNATIVA 

9.1 Características. 
9.2 Vantagens e desvantagens do uso de mídia alternativa. 
9.3 Comercialização do espaço. 
 

UNIDADE 10 – MARKETING DIRETO COMO INSTRUMENTO DE MÍDIA 

10.1 Características. 
10.2 Vantagens e desvantagens da utilização do marketing direto. 
10.3 Comercialização do espaço. 
 
UNIDADE 11- PUBLICIDADE NA WEB 
 
11.1 Características. 
11.2 Vantagens e desvantagens da utilização da publicidade na web 
11.3 Comercialização do espaço. 
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APÊNDICE D – Programa da disciplina de planejamento e pesquisa de mídia do curso 
de Publicidade e Propaganda da UFSM 

 

Departamento: 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 

 
Identificação da disciplina 
Código Nome (T-P) 
COM 1042 PLANEJAMENTO E PESQUISA DE 

MÍDIA 
(2-2) 

 
PROGRAMA: 

TÍTULO E DESCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES 
UNIDADE 1 – INSTITUTOS DE PESQUISA DE MÍDIA NO BRASIL 

1.5 Características dos institutos. 
1.6 Hábitos de mídia. 
1.7 Audiência domiciliar. 
1.8 Audiência flagrante. 
1.9 Audiência em televisão. 
1.10 Simulações. 

 
UNIDADE 2 – PESQUISA EM MÍDIA 

2.1 Definições. 
2.2 Objetivos. 
2.3 A pesquisa como instrumento no planejamento de mídia. 
 
UNIDADE 3 – PLANEJAMENTO DE MÍDIA 

3.1 A mídia no contexto de marketing. 
3.2 Briefing. 
3.3 Fatores de decisão no planejamento de mídia. 
3.4 Definições dos objetivos de mídia. 
3.5 Definições das estratégias e táticas. 
3.6 Montagem da programação. 
3.7 Cálculos de custos. 
3.8 Negociações e compras. 
3.9 Controle de veiculação. 
3.10 Análise dos resultados. 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
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APÊNDICE E – Programa da disciplina de Cibercultura da UNIFRA 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 
ÁREA: Ciências Sociais 

CURSO: Comunicação Social 
 

  
PLANO DE ENSINO 

 
 

1) Identificação 
Disciplina  CIBERCULTURA 
Código  COM101 
Carga horária 
total 

34 hs 

 
2) Objetivo(s) da disciplina 
Estudar a cibercultura no âmbito das dinâmicas socioculturais da contemporaneidade. Discutir a 

relação estabelecida entre a mídia e o campo virtual, observando a experiência dos sujeitos frente ao 
ciberespaço. 

 
3) Conteúdo programático 
Unidade 1 – Cibercultura: discussão e contextualização conceitual 

1.1) Introdução às teorias da cibercultura.  
1.1.1) As acepções do termo  
1.1.2) O advento do ciberespaço. 
1.2) Estágios do projeto tecnológico. 
1.2.1) A era do pós-humano? 

Unidade 2 - Implicações da cibercultura 

2.1) Hipertextos, multimídia e hipermídia. 
2.2) Diversificação da recepção e da convergência midiática. 
2.3) Interatividade e inteligência coletiva. 

Unidade 3 – As práticas comunicacionais e as formas de socialização na cibercultura 

3.1) Educomunicação: educação a distância, produção acadêmica em rede. 
3.2) Comunidades virtuais: ciberativismo, as redes sociais e o exercício da cidadania. 
3.3) Vivências identitárias na internet: second life, reality shows, cyberpunks e grupos de discussão. 
 

 
4) Caracterização geral da metodologia de ensino 
Aulas expositivas com auxílio de recursos tecnológicos (apresentações em power point, exibição de 

filmes, etc.). Atividades em grupo de participação na disciplina, relacionada a questões formuladas com base 
em textos de apoio. Observação e análise de espaços comunicacionais na Internet 
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APÊNDICE F –  CD com a gravação das entrevistas 
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