
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Horácio Ferreira Haigert 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

ONDE ESTÃO AS PRATAS DA CASA? 

ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



 

 

 1 

 

 

 Francisco Horácio Ferreira Haigert 

 

 

 

 

ONDE ESTÃO AS PRATAS DA CASA? 

ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II apresentado ao 

Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano. 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Taís Steffenello Ghisleni 

 

 

Santa Maria, RS 

2013



 

 

 2 

 

 

Francisco Horácio Ferreira Haigert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDE ESTÃO AS PRATAS DA CASA? 

ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profª Me. – Taís Steffenello Ghisleni (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profª. – Cristina Munarski Jobim Hollerbach (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profª Me. – Fabrise Muller (UFSM) 

 

 

 

 



 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cantando eu mando um alô, para você que acreditou 

que podia ser mais feliz vendo o outro ser feliz”. 

Natiruts 



 

 

 4 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, a minha mãe, que nunca deixou faltar amor e segurança em 

minha vida. Sem ela, eu não conseguiria ser alguém, pois, para crescer como pessoa, só a 

melhor delas para me ensinar qual o caminho. Gostaria de agradecer ao meu falecido pai que, 

mesmo não estando no mesmo plano material, me ajudou - de onde quer que esteja - todos os 

dias de minha vida. Muito obrigado ao meu segundo pai, Cícero, que me acolheu como um 

verdadeiro filho e sempre me deu proteção e ensinamentos que eu precisava para crescer. 

Obrigada a minha irmã Patrícia que esteve presente em todos os momentos da minha 

vida e sempre me tratou como uma segunda mãe, se preocupando dia e noite com o meu bem 

estar. 

Quero agradecer ao meu tio Flávio que sempre me auxiliou desde o falecimento do 

meu pai e ajudou a realizar o meu sonho de ter o meu primeiro carro, pois caminhar debaixo 

do sol santa-mariense nunca esteve entre as minhas preferências. 

Obrigado a minha família que, apesar da pouca convivência com muitos, sei que todos 

estiveram torcendo por mim. Quero agradecer ao Galinho por ser meu melhor amigo todos os 

dias, principalmente nos que eu mais precisei. Não posso deixar de agradecer, também, a 

todas as pessoas maravilhosas que eu conheci nesses 4 anos de faculdade e que partilharam 

comigo os momentos mais tensos e mais felizes até hoje em minha vida: Ana Paula, Emely, 

Pery, Lugui, Seco, Douglas pl, Laura, Camila, Lucian, Abacate, Pippi, Johnny, Daniel, Felipe, 

Marci, Ana Carolina, Luiza, Druzian, Rafa e Taís. 

Agradeço a natureza que me ajudou a ser tranquilo e sereno para seguir, diariamente, 

em frente. Quero agradecer, também, a minha orientadora Taís, que, sempre paciente com os 

atrasos e disposta a aguentar o meu jeito mais devagar, confiou no meu desempenho como 

orientando.  

Agradeço as mestras que deram a base para eu me tornar um verdadeiro publicitário e 

amar a profissão que exerço. Em especial a Myxa e a Carol Brum, as quais eu mais me 

identifiquei dentro da academia. 

Por fim, mas não menos importante, agradeço aos meus amigos, de longa e curta data, 

que vão desde a dona Jussara que me vende café no bar da Unifra até o cara que partilhou de 

momentos muito importantes na minha vida, pois para mim, quanto mais amigos eu tiver, 

mais feliz eu vou ser. 

Eu amo cada um que eu citei aqui, muito obrigado por tudo... e mais um pouco! 

 



 

 

 5 

Destino esse espaço, separado, para agradecer as que mais enriqueceram o meu viver e me 

fizeram enxergar o mundo mais feliz. Obrigado a minha namorada Laisinha e minha cadelinha 

Maria Joana, os amores da minha vida pra sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 

RESUMO 

 

Esta monografia teve como motivação o interesse em estudar sobre a vida pessoal, acadêmica 

e profissional dos egressos graduados no Centro Universitário Franciscano. Sendo assim, o 

objetivo geral foi mapear a trajetória profissional dos egressos de Publicidade e Propaganda 

do Centro Universitário Franciscano nas suas doze primeiras turmas graduadas. Com base em 

aspectos cartográficos e utilizando a técnica de pesquisa questionário, via Google Docs, 

identificamos, entre outras coisas, que 61% dos egressos continua trabalhando na área em que 

se formou. 

 

Palavras-chave: Publicidade e Propaganda; egressos; mercado publicitário; Centro 

Universitário Franciscano. 

 

ABSTRACT 

 

This monograph was motivated interest in studying about personal, academic and professional 

lives of graduates graduating in Centro Universitário Franciscano. Thus, the main objective of 

this work consisted on tracing the professional trajectory of students that have graduated in 

the last twelve classes. Based on cartographic aspects and using the methodology of 

questionnaire search, via Google Docs, it was identified, besides various other things, that 

61% of the former students are still working in on the area that have had graduated. 

 

Keywords: publicity and advertising; graduates; advertising market; Centro Universitário 

Franciscano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Santa Maria é um polo educacional, onde circulam estudantes do universo 

acadêmico. O Centro Universitário Franciscano
1
 foi uma das primeiras instituições de ensino 

superior da região, se tornando, ao longo do tempo, referência em qualidade de ensino. A 

instituição conta, em 2013, com 36 cursos de graduação na modalidade ensino presencial, 03 

cursos tecnólogos – novos na instituição - 03 cursos de pós-graduação scricto sensu (02 

mestrados e 01 doutorado) e tem um número de 5.112 estudantes em cursos de graduação, 75 

no mestrado e 14 no doutorado, com um número total de 415 professores
2
. 

As comunidades - local e regional - se beneficiam do Centro Universitário Franciscano, 

a qual opera em “cursos, programas, pesquisas e serviços educacionais, sendo uma das 

referências no ensino superior do Rio Grande do Sul”. A instituição busca, através da 

educação, fazer com que a sociedade se inter-relacione no ambiente da mesma, como está 

descrito no próprio site: 

 

Através da educação, a instituição tem forte interação com a sociedade. Há um 

intenso movimento e convergência de pessoas que frequentam o ambiente 

universitário. Milhares de jovens, profissionais administrativos, docentes e 

pesquisadores, fazem desta comunidade universitária um lugar instigante para o 

saber, um ambiente propício de inter-relações. Nesse contexto, a responsabilidade 

institucional implica não apenas em atender a demanda, mas em produzir aptidões 

intelectuais em que a formação humana é inseparável da formação acadêmica. 

(CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, 2013, online) 

 

A partir deste posicionamento, a instituição tem profissionais que procuram manter um 

ambiente em que os acadêmicos possam pensar e criar com liberdade. Assim, o Centro 

Universitário Franciscano busca ser “no coração da sociedade um potencial de criatividade, de 

pensamento vivo e de renovação” (CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, 2013, 

online).  

Dentre esses 36 cursos, está o Curso de Publicidade e Propaganda, que iniciou suas 

atividades no ano de 2003, e com a duração do período letivo de quatro anos, formou a sua 

primeira turma no ano de 2007. O Projeto Pedagógico do Curso
3
 “procura articular, desde o 

início do curso, disciplinas teóricas e técnicas, de modo a possibilitar que o estudante 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.unifra.br/novo/site/institucional/default.aspx?page=a-unifra> Acesso em: 18 de 

Março de 2013. 
2
 Informações coletadas com a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD do Centro Universitário Franciscano. 

3
 Disponível em: <http://www.unifra.br/Utilitarios/arquivos/arquivos_prograd/Publicidade%20-

%20Projeto%20Pedag%C3%B3gico%202012%20-%20Marta...pdf> Acesso em 06 Jun. 2013 
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estabeleça interações entre a ciência e a sociedade, a comunicação e a cultura, a política e a 

economia” (PPC, 2011, p. 8). As disciplinas práticas – ministradas desde o início do Curso – 

facilitam a compreensão do mercado e, também, treinam os alunos o ingresso no mesmo. 

Alguns exemplos: Oficina de Criatividade, Redação Publicitária Gráfica, Redação Publicitária 

para Áudio, Produção Audiovisual, entre outras. E, em comunhão com estas, as disciplinas 

teóricas complementam o pensamento do aluno para que o mesmo tenha o conhecimento da 

profissão. Algumas delas são: Introdução a Publicidade e Propaganda, Teoria da 

Comunicação – dividida em dois níveis, Linguagem Audiovisual, etc. 

Assim, o curso de Publicidade e Propaganda parte do princípio de que o aluno é 

graduado para trabalhar em qualquer lugar do mundo, visto que um dos seus objetivos é 

“desenvolver, no estudante, uma visão de mundo que lhe possibilite atuação transformadora 

na comunicação social” (PPC, 2011, p. 9). 

Com 10 anos de história, o curso já formou, até dezembro de 2012, 12 turmas em um 

total de 243 alunos. E, segundo informações da Secretaria do Curso de Publicidade e 

Propaganda, no segundo semestre de 2013 são 205 alunos matriculados regularmente no 

curso
4
. Como consta no site oficial da instituição: 

 

(...) o publicitário formado pelo curso de Comunicação social do Centro 

Universitário Franciscano, além das funções especificadas previstas pela legislação, 

estará apto e qualificado para trabalhar em agências especializadas de propaganda, 

em empresas anunciantes, em promoção, em veículos de divulgação e em outras 

empresas que desenvolvam atividades na área; poderá atuar na gestão e 

administração de empreendimentos de comunicação, como um executivo de 

negócios, na assessoria publicitária, com atividades múltiplas que incluem serviços 

de organização e divulgação de eventos em parceria com profissionais de Relações 

Públicas e Jornalismo; em atividades de marketing, patrocínios, na promoção e 

gestão de projetos em comunicação. O publicitário poderá estar ligado aos processos 

de comunicação no setor público, no privado, ou ainda na área não-governamental 

ou no terceiro setor; poderá atuar na área de multimídia, planejamento e produção de 

materiais gráficos, eletrônicos e on-line, em campanhas e peças publicitárias 

veiculadas na mídia; poderá realizar e assessorar pesquisas de opinião e sua 

interpretação crítica; ou ainda, poderá atuar na docência e na pesquisa. (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, 2012, online)
5
. 

 

É válido salientar que a maioria das professoras do Curso tem experiência no mercado, 

a qual agrega noção do mesmo para os ensinamentos dentro da sala de aula e com essa 

didática, os alunos criam um pensamento focado nas exigências do mercado de trabalho no 

futuro. Além disso, ao longo destes 10 anos passados, o curso promoveu eventos de valia para 

enriquecer o conhecimento e as experiências dos alunos. Alguns desses eventos são o Fórum 

                                                 
 
5
 Disponível em: 

<http://www.unifra.br/cursos/apresentacao.asp?curs=14&grad=Publicidade%20e%20Propaganda&endereco=pu

blicidadeepropaganda > Acesso em: 22 Nov. 2012. 

http://www.unifra.br/cursos/apresentacao.asp?curs=14&grad=Publicidade%20e%20Propaganda&endereco=publicidadeepropaganda
http://www.unifra.br/cursos/apresentacao.asp?curs=14&grad=Publicidade%20e%20Propaganda&endereco=publicidadeepropaganda
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de Comunicação e o Prêmio Universitário de Publicidade, que acontecem anualmente, além 

de vínculo com eventos como o Intercom
6
, que é uma instituição sem fins lucrativos que tem 

como intuito a troca de conhecimentos entre pesquisadores e profissionais do mercado de 

trabalho, além de exposições variadas e de uma, em especial, que mapeou toda a história do 

curso desde o início, em 2003, até o ano de 2013. 

Após o término do Curso, é sabido que as oportunidades de um publicitário são muitas e 

elas vêm crescendo a cada dia, como cita Casaqui “apesar de suas especificidades, o trabalho 

publicitário passou pelas transformações comuns ao segmento de prestação de serviços na 

segunda metade do século XX, tornando-se cada vez mais imaterial e incorporando novos 

vínculos trabalhistas” (NEGRI apud CASAQUI, 2001). Casaqui cita: 

 

Com o vento a favor ou contra, os conglomerados mundiais de comunicação, que 

englobam redes internacionais de agências de propaganda, viram-se forçados a 

alterar o seu formato de negócio e a sua dinâmica produtiva, pela força de dois 

grandes fenômenos: um econômico-cultural (a globalização); outro, tecnológico (a 

era digital) (CASAQUI, 2011, p.3). 

 

Com todas essas mudanças e inovações no mercado de trabalho, começaram a surgir 

oportunidades diversas, além dos serviços convencionais geralmente exercidos por um 

publicitário. Carrascoza, seguindo a mesma linha de pensamento, complementa afirmando 

que 

 

Tais conglomerados dominam o mercado publicitário brasileiro há duas décadas e 

adornam em seu cotidiano outras formas de contratação, em paralelo às relações 

tradicionais de emprego, como o home-office, o teletrabalho, o trabalho temporário, 

o trabalhador terceirizado, o treinamento e o estágio – estes dois últimos, anunciados 

como garimpo legítimo de talentos, costumam ser, invariavelmente, uma estratégia 

para obtenção de mão de obra barata (CARRASCOZA, 2011, p.3). 

 

Assim, são notáveis as mudanças neste mercado, nas quais, sem dúvidas, o publicitário 

precisa se adequar. Mas a questão levantada foi: o que o egresso do curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano fez e está fazendo após o término da 

faculdade? O contexto exposto direcionou o trabalho para o seguinte problema: Qual a 

trajetória profissional dos egressos graduados entre 2007 e 2012 pelo Curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano?
7
 A partir deste problema, tal objetivo foi 

criado na tentativa de saná-lo: Mapear a trajetória profissional dos egressos de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano graduados entre 2007 a 2012. Sendo que a 

partir desse objetivo, foram criados, também, os específicos que irão identificar/Encontrar os 

                                                 
6
 Disponível em: 

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=85 
7
 Estão incluídas as 12 turmas que se formaram no Curso desde que o Curso iniciou suas atividades até 2012. 
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egressos do curso de Publicidade e Propaganda para responder o questionário sobre sua 

trajetória profissional; Verificar se os egressos continuam exercendo a profissão de 

publicitário; Descobrir em que área estão atuando os egressos; Identificar qual a área mais 

procurada pelos egressos da publicidade; Verificar o nível de contribuição do Curso de 

Publicidade e Propaganda para a formação profissional desses egressos. 

 Traçados os objetivos, vale saber sobre a importância de uma pesquisa
8
 como essa, 

tanto para instituição como para sociedade. O curso de Publicidade e Propaganda completou 

10 anos de existência. Desde o início de 2007 o Curso vem formando publicitários para 

atender a demanda profissional da região central do Estado, visto que, segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso “o local necessita de publicitários para aperfeiçoar e ampliar as ações 

que envolvem campanhas publicitárias, atendimento, marketing e demais atividades por 

tratar-se de um local com grande desenvolvimento na prestação de serviços” (PPC, 2011, p. 

7). Com isso, o Curso pode agregar valor à pessoa que já tem certa aptidão para a criatividade, 

ou, também, tem interesse pelo universo publicitário e entende que a melhor forma de ter esse 

entendimento é sendo acadêmico de um curso que abriga inúmeras oportunidades para ela. 

 As prioridades do Curso são o “conhecimento interdisciplinar, os processos midiáticos 

contemporâneos, a análise crítica da comunicação e do contexto social, bem como o domínio 

dos conhecimentos comunicacionais da publicidade e propaganda.” (PPC, 2011, p. 8). Com 

isso, o Curso leva o aluno a crer que, ao ingressar no mercado de trabalho, ele poderá exercer 

a profissão de forma a atender as necessidades de vários tipos de ambientes e, também, estar 

suprido de ensino o suficiente para ter sucesso na sua trajetória profissional. 

 Mas qual será o caminho escolhido pela maioria? Onde estarão e o que estarão 

fazendo estes egressos? Uma pesquisa para mapear a trajetória destes profissionais da área, 

desde a sua formatura, além de acrescentar valor para o histórico do Curso - e fazer com que o 

mesmo tenha um conhecimento mais aprofundado sobre que tipo de profissional ele está 

formando -, pode responder a essas questões e, também, contar positivamente para o 

tratamento dos futuros objetivos acadêmicos do Curso. 

 Esta pesquisa possibilitará entender mais sobre a trajetória dos alunos já graduados na 

academia, e facilitará o contato com cada um dos ex-alunos para buscar eventuais benefícios 

que os mesmos poderão trazer ao curso, como marcar bate-papos com os egressos para eles 

explicarem melhor como é o funcionamento do mercado de trabalho e quais as necessidades 

que este pode vir a exigir; palestras com os ex-alunos que obtiveram sucesso na carreira, ou 

                                                 
8
 Esta pesquisa foi desenvolvida em conjunto com uma pesquisa PROBIC. 
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detém a propriedade de uma ideia inovadora, capaz de acrescentar informações válidas para o 

andamento das noções publicitárias dos alunos; entre outras que poderão vir a ajudar o curso 

no decorrer dos anos seguintes à apresentação deste trabalho. 

 

2 O UNIVERSO PUBLICITÁRIO 

 

2.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 Segundo as Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP “Publicidade ou 

Propaganda é, nos termos do art. 2º do Decreto nº 57.690/66, qualquer forma remunerada de 

difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado” 

(CENP, 2013, online). Porém, alguns autores separam as duas palavras que formam esse 

nome. Enquanto a publicidade, segundo Armando Sant’anna, “deriva de público (do latim 

publicus) e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar 

público um fato, uma ideia.” (SANT’ANNA, 2002, p. 75), a propaganda, como julga 

Sant’anna, “compreende a ideia de implantar, de incluir uma ideia, uma crença na mente 

alheia”. (SANT’ANNA, 2002, p. 75).  

O termo Publicidade e Propaganda pode ser alterado, citando apenas o termo 

Publicidade como referência da profissão, palavra essa que serve para a definição de 

propagação de ideias, o uso da mesma refere-se a técnica que ela usa para a divulgação de um 

produto ou serviço, afinal, como cita Sant’anna, “A publicidade é uma técnica de 

comunicação de massa, paga com a finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver 

atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente, para vender produtos ou 

serviços” (SANT’ANNA, 2002, p. 76), porém somente esta palavra pode agregar o conceito 

de Propaganda também. 

Não se pode falar em publicidade sem falar do consumo que vem ligado a mesma. A 

publicidade induz consumo, seja ele de produtos, serviços, ideias ou até informações. 

Segundo Christina Maria Pedrazza Sêga  

 

De certa forma, o consumo de bens necessários à sobrevivência humana sempre 

existiu, tendo como ponto de referência a pré-história, cujos indivíduos já faziam 

uso da publicidade, de modo primitivo, ao colocarem em cima de suas cavernas o 

produto que pretendiam trocar, já que a mercadoria apenas tinha o valor de uso e 

troca (SÊGA, 2013, p. 397). 

 

Esse consumo evoluiu com o passar dos anos, pois, segundo Sêga (2013, p. 397-398) 

“houve um grande impulso para o consumo decorrente das transformações socioeconômicas e 
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políticas, com ascensão da burguesia e a necessidade interna que essa classe buscava para 

fortalecer-se perante a aristocracia”.  

Então, vê-se que a publicidade, o consumo e o ser humanos estão interligados há muitos 

séculos. Desde a necessidade fisiológica até o prazer pelo consumo de um produto que 

alimente o hedonismo do ser humano, a publicidade pode ser incluída como uma forma de 

mostrar e facilitar a escolha perante um universo de novos produtos, novos serviços e novas 

ideias. Carrascoza (2003, p. 15) cita que “a associação de ideias consiste numa forma de 

raciocínio em que uma ideia é ligada, mesclada, ou amalgamada, à outra”. Assim, a 

publicidade, como proposta comunicacional, se torna um meio de trabalhar com a sociedade, 

gerando um envolvimento com a razão e, também, a emoção do seu público-alvo, visto que a 

mensagem direcionada ao público pode ser entendida pela racionalidade, porém também pode 

atingir o lado emocional deste receptor, dependendo do teor do anúncio. 

Como em qualquer ramo profissional, a Publicidade tem fases que mapeiam a sua 

história. É o caso da pesquisa realizada por Rodrigues e Toaldo, os quais, no caso, afirmam 

que “A partir da compreensão da lógica de uma sociedade determinada por um sistema 

econômico capitalista e, ao mesmo tempo, permeada pelos meios de comunicação, pressupõe-

se a inserção da atividade publicitária passível de análise numa perspectiva histórica” 

(RODRIGUES E TOALDO, 2013, p. 2). Assim, é importante notar que as fases da 

publicidade são de grande valia para entender um mercado que vem se reformulando há 

muitas décadas. Para iniciar, deve-se ter em mente que o capitalismo e o consumo são os 

principais motores no crescimento do mercado publicitário, como afirma Oliveira 

 

a tentativa de estabelecer parâmetros de análise histórica da publicidade no Brasil, 

deve contemplar a publicidade articulada diacronicamente com sua própria história e 

com o processo econômico, em um sistema capitalista, o qual tem como base o 

processo de industrialização, desde sua gênese na remota Revolução Industrial 

inglesa (OLIVEIRA, apud RODRIGUES E TOALDO, 2013). 

 

Portanto, a partir da consciência de uma publicidade, inicialmente, industrial, incluem-

se nesse trabalho as fases propostas pelos autores do artigo, que são: 1) A industrialização 

primária e a publicidade artesanal; 2) A industrialização restringida e a publicidade 

agenciária; 3) A industrialização pesada - década de 1950 - e a publicidade empresarial (sendo 

que nessa fase incluem-se as subfases denominadas pelos autores como A industrialização do 

auge do fordismo e a publicidade mercadológica e A industrialização pós-fordista e a 
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publicidade associativa); E por último a 4) A industrialização transnacional e a publicidade 

multiplataforma (fim de 1990 e início de 2000)
9
. 

De acordo com os autores, entre os anos 1888 e 1933, ocorreu o nascimento e a 

consolidação do capitalismo industrial, e foi nesse período que, no Brasil, se apresenta, 

segundo Mello (1991), “a primeira fase do seu processo de industrialização”. Essa é a fase 

intitulada de A industrialização primária e a publicidade artesanal, a qual foi denominada, 

segundo Arruda como 

...Um momento ambientado no capitalismo concorrencial de final do século XIX, 

fortemente caracterizada pela produção amadorística, sem uma divisão social do 

trabalho, realizada autonomamente e que prenuncia a figura do agenciador de 

anúncios (quem serviria de intermediário entre os veículos e os anunciantes) 

(ARRUDA, apud. RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 3). 

 

Nesse período, pela pouca existência de empresários, a publicidade era uma função 

ainda inicial no processo de distribuição de produtos. Ainda é afirmado na pesquisa que a 

publicidade “se consolidaria somente com a etapa monopolista do capitalismo, quando se 

torna importante em um sistema econômico como meio de estimular o consumo e realçar as 

marcas”. (ARRUDA, apud. RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 3). 

Com o fim desta fase, inicia-se a segunda, denominada como A industrialização 

restringida e a publicidade agenciária, a qual se inclui o surgimento, a partir do capitalismo, 

uma nova classe social, a conhecida classe média assalariada. Esta, motivou a publicidade,  

criando um novo mercado consumidor. No que tange essa fase, na qual os monopólios no 

Brasil se formavam e se consolidavam, se trata de um período em que 

 

a publicidade cresce e se transforma com o surgimento da figura do agenciador de 

anúncios, nos primeiros anos do século XX. Esse profissional divide, logo em 

seguida, a cena com as empresas de publicidade, e, mais tarde, com as agências 

multinacionais na década de 1930, definindo-se a separação entre o produtor e o 

agenciador de anúncios num mesmo espaço de trabalho, na agência ou empresa de 

publicidade, sem se cristalizar, no entanto, uma divisão do trabalho, em cargos ou 

categorias (ARRUDA, apud. RODRIGUES E TOALDO, 2013, p. 4). 

 

Começa, então, nesse período, a se formar empresas que trabalham com propaganda 

como vimos hoje em dia, porém, ainda bastante amadoras e sem profissionais instruídos com 

estudo na área. Com esse fato, a terceira fase da publicidade surge. Denominada como A 

industrialização pesada e a publicidade empresarial, que teve início em meados da década de 

1950, começa suas atividades em meio a um “período marcado pelo aumento da capacidade 

produtiva muito acima da demanda, ocorrendo o crescimento acelerado do setor de bens de 

                                                 
9
 Supõe-se que essa fase é a que se mantém vigente até hoje. 
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produção e do setor de bens duráveis de consumo antes de uma expansão previsível de 

mercados” (RODRIGUES E TOALDO, 2013, p. 4-5). 

A partir do início dos “anos de ouro do Capitalismo”, como apontam os autores, o 

mesmo (Capitalismo) chega a sua fase mais próspera com a produção fordista em seu estado 

mais maduro. Essa fase vai do fim da II Guerra Mundial até a década de 1970 e “em 

consequência do processo de industrialização, a classe média assalariada se consolida, 

demandando um esforço publicitário cada vez maior” (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 

5). Com esse esforço aumentado (RODRIGUES e TOALDO, 2013) as agências de 

publicidade do Brasil todo se fortaleceram e as multinacionais que tinha filiais pelo país 

reforçaram a existência de uma prosperidade em relação ao mercado publicitário. 

A partir desse momento  

...Delineia-se a fase da publicidade empresarial, marcada pelo período em que as 

agências configuram-se como empresas, desenvolve-se a divisão do trabalho, 

amplia-se a parcela de trabalhadores assalariados na elaboração de mensagens, 

separa-se, definitivamente, as funções de direção (setores administrativos) e de 

produção, utilizando-se, sobejamente, as técnicas de persuasão hauridas das Ciências 

Sociais (ARRUDA apud. RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.5). 

 

É nessa época, então, que os setores que conhecemos hoje na publicidade começaram a 

se formar, sendo que nessa época, também, mais precisamente em 1954, (RODRIGUES e 

TOALDO, 2013, p.5) “se instala uma nova agência estrangeira de porte: a Leo Burnett”. 

Nesse momento, a publicidade (ARRUDA, 1985, p.95) passava por uma transição da fase 

agenciária para a fase empresarial e era marcada pelo não reconhecimento da profissão, sendo 

que, no caso, muitos profissionais exerciam a publicidade para ter um ganho extra, não tendo 

a profissão como cargo principal. Vale comentar que a década de 1950 “torna-se a transição 

de um período de incipiência de uma sociedade de consumo para o período em que ela se 

efetiva nas décadas de 1960 e 1970 num mercado de bens culturais” (ORTIZ, 1995, p. 113), 

sendo que a indústria cultural influenciou, nessa época, a prática publicitária. 

Com relação aos anunciantes e as agências da época, havia uma carência de 

profissionalização de veículos publicitários, ou seja 

 

...Tanto veículos, como anunciantes e agências encontram-se num mesmo processo, 

que já era visto numa perspectiva empresarial, mas ainda não havia atingido um 

nível organizacional condizente com a aplicação das técnicas modernas de venda e 

das estratégicas do marketing (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.5-6). 
 

De acordo na alteração do sistema produtivo da área publicidade, então, viu-se 

relevância em incluir as duas fases secundárias que integram a 3ª. “A industrialização do auge 

do fordismo e a publicidade mercadológica” (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 6) é a 
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primeira delas. Nessa época, no Brasil, a industrialização se tornara pesada a partir do molde 

imposto pela ditadura militar e suas reformas: “administrativa, financeira, salarial, 

constitucional” (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.6) e nesse período, também, “o Brasil 

conhece um período sem precedentes em termos de crescimento industrial” (CARVALHO 

apud. RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.6). Para a profissão, esse momento foi de mudanças 

em relação à visão das pessoas sobre o publicitário. O período referiu-se como Publicidade 

Mercadológica e foi criada a Legislação de Propaganda e Publicidade, através da Lei n.º 4680, 

que regulamenta a existência de empresas e profissionais de publicidade, motivo que elevou o 

nível da profissão, afinal,  

 

O profissional ligado à atividade publicitária torna-se símbolo de status, de 

profissionais bem pagos, criativos, e que se vangloriam das grandes ideias como a 

sua principal ferramenta de trabalho. A profissão adquire um reconhecimento social, 

alavancando uma procura desenfreada por postos de trabalho na área, principalmente 

nos Departamentos de Criação das agências. (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.6-

7). 

 

Assim, levando em consideração esse período, notou-se um encaminhamento da 

profissão para o que vemos nos dias de hoje, com departamentos mais segmentados e mais 

valorização da profissão. O que leva este trabalho a apresentar a segunda fase incluída na 

industrialização pesada e a publicidade empresarial. 

A industrialização pós-fordista e a publicidade associativa é a fase em que, segundo 

Harvey (1989), foi criado um sistema que dava ênfase para soluções de problemas a partir de 

habilidades altamente especializadas e com propósitos especiais. Porém, no Brasil, essa forma 

de trabalho foi tardiamente implantada, essa fase “se faz presente em meados da década de 

1990, no governo Fernando Henrique Cardoso, que retoma a política neoliberal iniciada no 

governo de Fernando Collor” (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p.7). É nesse período que, 

segundo Rodrigues e Toaldo (2013) as agências com grande número de setores começaram a 

terceirizar serviços das produtoras, empresas que realizavam pesquisa, relações públicas, etc. 

É nessa época também que, segundo os autores, começaram a surgir empresas focadas na 

criação, como era o caso da W/GGK de Washington Olivetto, as quais competiam com as 

grandes empresas de publicidade, apesar de serem consideradas pequenas. Na segunda parte 

dos anos 80 a perspectiva do mercado publicitário melhora, pois, 

Há um processo de abertura, de privatizações, de desregulamentação da economia, 

chegam novas marcas ao mercado, o nível de competitividade aumenta e o cenário 

volta a se tornar favorável à área mercadológica. Nesse contexto, o Marketing 

retoma sua importância, assim como a comunicação em torno das marcas. Surge o 

segmento do varejo, que ultrapassa a indústria e torna-se o grande anunciante. Os 
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anúncios para o segmento do Governo continuam muito fortes também 

(RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 8). 

 

Então, antecedendo a última e atual fase da publicidade, proposta pelos autores, o 3º 

período teve intensificadas mudanças na forma de visão e de estratégias publicitárias, a partir 

de, também, mudanças relevantes no governo brasileiro, o que leva este trabalho à 4ª e última 

fase intitulada “A industrialização transnacional e a publicidade multiplataforma” 

(RODRIGUES e TOALDO, 2013). 

Tendo início no final dos anos 90 e perdurando até os dias de hoje (2013), esse período 

está proposto a partir de aspectos relevantes em relação aos âmbitos “econômico, político e 

tecnológico” (RODRIGUES e TOALDO, 2013, p. 9) e, somados, alteraram as novas práticas 

no mercado da Comunicação Publicitária. Em 1998 a criação do Código de Normas-Padrão 

da Atividade Publicitária, o CENP, que tem função regulamentadora na parte comercial da 

profissão, surgiu para atribuir 

...comprometimentos e vantagens aos três players, com o objetivo de resgatar a 

importância da agência de publicidade e, assim, garantir um trabalho de qualidade e 

eficácia aos anunciantes e que as propostas dos veículos fossem compreendidas e 

transmitidas eficientemente aos clientes das agências a fim de que estes se 

estimulassem a anunciar nos respectivos veículos (RODRIGUES E TOADO, 2013, 

p.9). 

 

A criação deste código, segundo Rodrigues e Toaldo (2013) ainda gera polêmica por 

parte de algumas agências, a qual inclui algumas restrições em relação às comissões de 

veiculação e produção dos trabalhos realizados. Um sinal de mudança na forma de tratar a 

publicidade na atualidade se dá, segundo Silva e Toaldo (2010) pela fidelidade por parte dos 

clientes que já não é mais a mesma de antigamente, pois, estes clientes, de acordo com as 

necessidades da empresa que comandam, adotam mais de uma agência, destinando finalidades 

diferentes para cada uma delas, e ao se sentirem inseguros em relação à eficiência destas 

agências, não têm problema em trocar de fornecedores. 

Outra mudança radica na forma de como vimos à publicidade atualmente é a introdução 

das novas tecnologias no mercado de trabalho e na vida da população. O advento da internet - 

e a sua rápida inclusão no dia-a-dia da maioria da população – fizeram crescer ainda mais o 

leque de oportunidades e o publicitário, hoje, precisa estar em contato direto com o 

crescimento exponencial, pois, a publicidade está inserida em canais do Youtube, redes 

sociais, blogs, além dos sites próprios para divulgação de marcas e outras inúmeras facetas 

que a internet disponibiliza ao público. Com isso, as empresas estão se inserindo cada vez 

mais no mundo virtual. Renan Umpierre, diretor da agência MR2 Marketing Digital, da 
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cidade de Santa Maria, que faz gerenciamento on-line das marcas, explicou, em um programa 

de rádio, que discute sobre publicidade e está inserido na Rádio Unifra – web rádio disponível 

na instituição - com uma breve metáfora, o funcionamento desta agência de marketing digital. 

Segundo Umpierre (2013):  

 

Tu tens uma casa e essa casa tá meio destruída, lá no campo. Tu gostarias que essa 

casa fosse uma loja e que ela vendesse muito. O que a gente tem que fazer? A gente 

vai, primeiramente, reformar essa casa, então a gente vai pegar o site, vai pegar o 

blog, qualquer posicionamento digital que o sujeito tem, empresa, negócio, ou coisas 

do tipo e vai reformar essa casa. Mas essa casa ainda está afastada, ela está lá no 

campo, ninguém vai comprar lá porque o centro da cidade, o movimento, é em outro 

lugar. Então, depois que ela está reconstruída, com as últimas tecnologias, que vai 

abrir em dispositivo móvel, tablet, a gente vai pegar um guindaste, vai pegar essa 

casa e colocar ela no centro da cidade, isso é o posicionamento, a gente usa 

ferramentas para posicionar essa casa... Quando está construída, então, a presença 

digital do “cara” e ele está posicionado aí vem o relacionamento, é como se a gente 

colocasse dois quiosques na frente dessa loja com umas promoters conversando com 

o pessoal para atrais as pessoas para dentro dessa casa. (UMPIERRE, 2013) 

 

 

Assim, vê-se que o momento da publicidade está em constante inovação e a internet 

possibilita e possibilitará uma troca de informações muito grande nos anos que se seguem. 

Um publicitário inserido no século XXI não deve se abster das novas tecnologias, se fizer 

isso, corre um grande risco de ficar estagnado a um mercado que contêm pouco uso de 

diferenciação de mídias. A internet, hoje, faz a criatividade estar a par com as oportunidades 

de um mercado inovador, fazendo a criatividade ser o motor da inovação. O publicitário 

inserido nesse meio pode estar à frente do conservadorismo publicitário, aumentando assim, 

as chances de o mesmo conquistar novos clientes, além de facilitar a mostra de seu trabalho 

para o mundo todo, visto que a internet conecta pessoas nos quatro cantos do planeta. 

Alguns exemplos já estão no cotidiano dos publicitários e/ou profissionais da área de 

Marketing, Montardo lista seis modalidades de que se beneficiam, de modo mais específico, 

do meio internet, para obter bons negócios off-line em comunhão com os on-line: 

 

1) marketing one-to-one, possibilitado pela interatividade e pelo baixo custo do 

marketing feito na Internet, consiste no oferecimento de produtos ou serviços 

similares aos já adquiridos pelo cliente, a partir do perfil do internauta cadastrado no 

banco de dados da empresa;  

2) marketing viral: consiste em promoção em que o produto ou serviço é promovido 

por uma rede de pessoas, como um vírus, na forma de diversões (jogos, brincadeiras 

no site), recompensas (responda e ganhe), por meio de indicações;  

3) marketing de permissão: envio de newsletter (conteúdo institucional) e e-mail-

marketing (conteúdo promocional) mediante a permissão do internauta; tal 

permissão se dá, em geral, em troca de benefícios específicos (brindes, descontos);  

4) marketing de afiliação (comissão): sistema de anúncios em que um site coloca um 

botão em outro site ganhando comissão sobre venda que ajude a gerar; sistema 

comum entre empresas pequenas com verbas reduzidas para marketing;  
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5) marketing de relacionamento (sites): consiste no relacionamento ativo com os 

clientes, visando a sua fidelização, através das funções de atendimento e de vendas, 

valendo-se das várias ferramentas citadas anteriormente; 

6) marketing de otimização de busca (MOB): consiste no uso de estratégias com o 

objetivo de melhorar o posicionamento de um site nos resultados de busca, 

principalmente as do tipo robô (spiders). (MONTARDO, 2006, p.11-12). 

 

Diante deste fato, intensifica-se a relação do publicitário com as outras possíveis áreas 

de prestação de serviços feita pelo mesmo. O que retoma a proposta de que o publicitário deve 

estar preparado para se informar cada vez mais sobre as novas formas de se trabalhar na 

profissão. 

2.1.1 O perfil do publicitário  

 

A partir da sua formação até a sua consolidação no trabalho, o publicitário pode passar 

por vários momentos, afinal o mercado publicitário se molda conforme as tendências sofridas 

através dos anseios da sociedade, fazendo com que o próprio profissional tenha que se moldar 

também. Há muitas instituições no sul do Brasil que têm incluído o curso de Publicidade e 

propaganda entre as graduações propostas. Cada região tem sua peculiaridade e cada 

professor tem seu modo didático de ensinar os alunos. Na Unochapecó
10

, universidade 

localizada na cidade de Chapecó – SC, o intuito do curso está ligado a este trecho retirado do 

site oficial da instituição:  

 

Por meio do ensino teórico e prático, o curso desenvolve no universitário a 

consciência sobre a importância social da comunicação, oportunizando uma 

formação teórica, técnica e artística, promovendo a utilização de novas tecnologias e 

a compreensão dos processos da publicidade e da propaganda. (UNOCHAPECÓ, 

2013). 

 

Assim, nota-se a intenção pela formação de um profissional que atenda os anseios de 

uma sociedade contemporânea e atual. Outra instituição localizada – também – no sul do 

Brasil que procura atender a sociedade, através de uma visão humanística é a ESPM
11

, 

instituição que, em seu site oficial, define que (ESPM, 2013) “o curso tem amplo 

embasamento em Marketing e forma alunos para a área de Criação/Produções. A escolha é do 

estudante”. 

Com isso vemos que os cursos de Publicidade e Propaganda têm algumas 

peculiaridades distintas, mas todas formam um publicitário extremamente apto para o 

mercado de trabalho através da prática. 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.unochapeco.edu.br/publicidade/o-curso/objetivos#menu-sobre-curso>  Acesso 

em: 14 Mai. 2013. 
11

 Disponível em: <http://www2.espm.br/cursos/publicidade-e-propaganda-1>  Acesso em: 14 Mai. 2013 
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As pessoas, hoje em dia, estão cada vez mais atentas ao tipo de informação que elas 

recebem, ou melhor, que elas querem receber, afinal, muitas vezes, o público tem a 

capacidade de escolher que tipo de publicidade será introduzida em sua vida. Conforme cita 

Kotler, em seu livro Marketing 3.0 “Em vez de tratar as pessoas simplesmente como 

consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com 

mente, coração e espírito” (KOTLER, 2010, p. 4). Assim, sabe-se que o publicitário formado 

deverá atender as necessidades que o público impõe ao mercado de trabalho e atender a tais 

necessidades, transforma o aluno desde o início de seu período letivo, no qual as ideias para o 

seu futuro começam a se intensificar e - de uma maneira decorrente da chegada da conclusão 

do curso – se concretizar. 

Roberto Dualibi, em sua obra Cartas a um jovem publicitário, lembra que 

 
Todas as profissões do mundo têm o seu compromisso ético, a sua devida resposta à 

vocação, ou seja, ao chamado do destino. Há, no entanto, uma delas em que esse 

compromisso se faz mais evidente porque mais evidentes e danosos podem ser os 

seus equívocos e desvios. Entre os profissionais mais exigidos de sua razão moral se 

encontram justamente os publicitários (DUALIBI, 2006, p. XVI). 

 

 

Com já está implícito no texto, um publicitário, para ter boa desenvoltura em seu 

serviço prestado, assim como em todas outras profissões, necessita de vocação para exercer 

suas funções. O período de trabalho, se for relacionado a publicidade, pode iniciar a partir do 

estágio do estudante. Em um curso de Publicidade não tem um período exato para a inclusão 

do estagiário no mercado de trabalho, geralmente, o mesmo procura estagiar na área que ele 

mais teve afinidade de acordo com o andamento de seu curso e suas afinidades em relação aos 

segmentos que a profissão oferece. 

 

 

2.2 MERCADO PUBLICITÁRIO 

 

Na história do País, segundo Casaqui, Riegel e Budag (2011)  

a euforia publicitária que se seguiu ao final do regime ditatorial militar (1964-1985) 

formou o desejo de trabalho de grande contingente de estudantes, que passaram a 

ambicionar a atuação em uma atividade profissional que aliaria boa remuneração e 

uma inusitada ‘aura’, entre a produção artística e o entretenimento.(CASAQUI; 

RIEGEL; BUDAG, 2011, p.34) 

  

Assim, nota-se uma maior procura pela profissão a partir do final do século XX, visto 

que a ascendência do capitalismo e dos bens materiais em função do hedonismo e do 
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autobenefício está relacionada com a busca pelo aprofundamento no universo e mercado de 

trabalho publicitário. É possível afirmar que 

 

(...) a publicidade representa a vida do capitalismo, pois alimenta sua máquina, sem 

a qual o sistema não se sustentaria, e simultaneamente é seu sonho, pois reveste de 

mitologias a vida cotidiana e as relações entre os sujeitos e também entre os sujeitos 

e objetos (BERGER apud CASAQUI, LIMA E RIEGEL, 2011). 

 

Com essa ascendência é válido pensar que o leque de setores que um publicitário tem 

em mãos é amplo, mas o que se sabe também é que o mercado está se modificando 

diariamente. 

No ano de 2013, segundo o site da Folha de São Paulo “O Brasil vai superar o Reino 

Unido e se tornar o quinto maior mercado publicitário do mundo a partir do ano que vem, 

revela o mais recente levantamento da consultoria ZenithOptimedia
12

 (BRITO, 2012). Com 

base nessa informação, vale ressaltar que as oportunidades estão cada vez mais presentes na 

vida do publicitário, basta o mesmo se atualizar e estar a par do que se passa no seu meio. 

Para este capítulo é válido acrescentar informações sobre o CENP, pois neste documento há 

contribuições muito importantes para o entendimento das áreas da publicidade, bem como das 

normas que o publicitário deve seguir para exercer a profissão. 

O CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão é  

 

uma entidade criada pelo mercado publicitário para zelar pela observância das 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento básico com recomendações e 

princípios éticos que buscam assegurar as melhores práticas comerciais no 

relacionamento mantido entre os principais agentes da publicidade brasileira. 

(CENP
13

, 2013) 

 

No Brasil, em 2013, há 2.277 agências cadastradas no CENP e outras que não estão 

cadastradas, mas trabalham na área. O funcionamento do CENP se dá dividido em grupos, os 

quais limitam um recebimento bruto anual da agência. Por exemplo, uma agência do grupo 04 

pode ter recebimento anual de R$ 3.001.000 até R$ 7.000.000. Estar vinculado ao CENP faz a 

validade da prestação de serviços de uma agência estar muito mais em evidência, além de 

manter a ética profissional que a maioria dos clientes busca. 

Ao completar seus estudos acadêmicos, o aluno pode optar por alguns caminhos neste 

mercado publicitário, que são, por exemplo, agências de propaganda, veículos de 

comunicação, departamentos de marketing, além de outras empresas, ligadas ou não ao ramo 

                                                 
12

 Brasil será o 5º maior mercado publicitário do mundo; 
13

 Disponível em: < http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/o-que-e-o-cenp/> Acesso em: 02 de Abril de 2013. 
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publicitário. Destas variações na forma de se trabalhar com publicidade, uma das principais é 

a partir de uma agência de publicidade.  

O profissional que trabalha em uma agência de publicidade pode ser um bacharel 

formado e com aptidão para exercer todas as atividades relacionadas à profissão, pode ser 

estudante e trabalhar como estagiário - o que é um caminho muito buscado pelos mesmos, 

como se vê no 1º Estudo Estatístico da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), sobre 

o mercado publicitário no RS, que relata o fato de as agências de propaganda gerarem 

trabalho para cerca de quinhentos estudantes em atividades de estágio, em um campo de, 

aproximadamente, três mil postos de trabalho - ou também tem a possibilidade de uma 

agência de publicidade contratar um trabalhador sem cursar/estar cursando Publicidade e 

Propaganda, visto que a profissão não necessita de diploma de formação acadêmica para ser 

exercida, assim, a agência ou quaisquer que sejam as empresas que contratem um profissional 

para trabalhar na área de propagação de ideias, não tem a obrigatoriedade de adquirir serviços 

por parte de uma pessoa devidamente formada na profissão.  

As agências têm uma segmentação dentro dela, na qual contêm, na maioria dos casos, 

os cargos de atendimento, planejamento, criação, mídia, produção gráfica, etc. Visto que essa 

segmentação, segundo Clotilde Perez: 

 

A opção pela organização funcional (atendimento, planejamento, criação, mídia, 

etc.) explica-se pela possibilidade de identificar rapidamente as competências e 

especializações necessárias em cada tarefa, mas a organização por cliente é um 

imperativo, uma vez que cada cliente é único em toda sua dimensão. Cada cliente 

requer um nível de envolvimento, um tipo de tratamento específico (mais próximo 

ou mais formal, por exemplo), uma comunhão de valores, uma proposta criativa, e 

assim por diante. (PEREZ, 2008, p. 11). 

 

Com base na estrutura de uma agência, existe uma relação para que esta funcione nos 

moldes exigidos pelo mercado. Os pilares existentes que efetivam um serviço publicitário são 

compostos por: Veículos, Agências e os Anunciantes. Segundo o CENP,  

 

As relações entre Agências, Anunciantes e Veículos são, a um só tempo, de natureza 

profissional, comercial e têm como pressuposto a necessidade de alcance da 

excelência técnica por meio da qualificação profissional e da diminuição dos custos 

de transação entre si, observados os princípios deste instrumento, a ética e as boas 

práticas de mercado, incentivando a plena concorrência em cada um desses 

segmentos. (CENP, 2013, p. 6). 

 

Assim, vê-se a necessidade de um trabalho mútuo entre esses pilares. Como foi citado, 

um veículo de divulgação faz parte do trabalho publicitário, o qual aumenta as chances de um 
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publicitário trabalhar em outras áreas além da agência de propaganda. Segundo a Lei Nº 

4.680, de 18 de Junho de 1965
14

; Art 4º; Capítulo I – Definições: 

são veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de 

comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao 

público, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim 

considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os 

sindicatos de publicitários. (LEI 4.680, 1965). 

 

O nível dos veículos de divulgação no Brasil está crescendo, exemplo disso - citando 

exemplos locais para ter uma noção palpável de situação - é a RBS TV, afiliada da Rede 

Globo de Televisão, que incluiu há pouco o sinal digital em parte de sua transmissão
15

, 

mostrando que o Rio Grande do Sul tem suporte para empregar colaboradores de acordo com 

as exigências de mercados mais amplos. Para entender o processo publicitário dentro de um 

veículo de divulgação, o CENP afirma que: 

 

os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com base em 

preços de conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para negócios que 

os Anunciantes lhes encaminharem diretamente, quanto para aqueles encaminhados 

através de Agências. (CENP, 2013, P. 6) 

 

E com esse fato, entendeu-se que há espaço nos veículos para um profissional da área da 

publicidade. A partir de uma visão ampla do mercado de trabalho, a função do Publicitário se 

formata como flexível e proveitosa, por ter espaço em áreas segmentadas da profissão. 

Contudo, mais motivador para o publicitário ou aspirante à profissão é saber que existem 

números que também confirmam esse crescimento do mercado profissional, segundo o 

jornalista da revista Meio & Mensagem
16

, Rodrigo Manzano: 

O investimento publicitário alcançou R$ 6,5 bi entre janeiro e março deste ano e 

cresceu 13,89% (sem descontar a inflação) em relação ao mesmo período de 2011, 

revela o Projeto Inter-Meios. O faturamento publicitário no primeiro trimestre do 

ano passado foi de R$ 5,7 bilhões. (MANZANO, 2012, online) 

 

 

Nota-se então que este campo está sendo ampliado, o que pode gerar benefícios para 

quem trabalha no ramo ou quer entrar para o mesmo, porém, como todo outro segmento de 

mercado, o publicitário é muito concorrido e pede experiência e boa relação com o 

anunciante, uma peça extremamente importante para quem estiver inserido no mercado 

publicitário.  

                                                 
14

 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4680.htm> Acesso em: 04 Jul. 2013. 
15

 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/04/sinal-digital-da-rbs-tv-sera-

disponibilizado-regiao-de-santa-maria.html> Acessado em 26 Mai. 2013. 
16

 Disponível em: < http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/06/11/Mercado-publicitario-

cresce-13-89-no-trimestre.html> Acesso em 23 Jun. 2012. 
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Existem tipos de anunciantes e é válido citar Sampaio: 

 
Em um primeiro patamar, está o anunciante que vive um processo de regularidade 

no uso da propaganda: tem alguns objetivos razoavelmente determinados para suas 

ações nessa área: detém alguma tecnologia e tem algum conhecimento sobre o uso 

da máquina da propaganda, da qual se utiliza para atender parte de suas 

necessidades. No segundo patamar, está o anunciante que tem uma regularidade 

definida – estrategicamente – para o esforço de propaganda: traça com precisão seus 

objetivos para o emprego desse instrumento de desenvolvimento de negócios; tem 

conhecimento da tecnologia específica do setor; e é um usuário consciente de todos 

os setores da máquina publicitária [...] Por isso, cliente é outra denominação comum 

de todo o anunciante regular. (SAMPAIO, 1999, p. 43). 

 

Portanto, adequar-se ao cliente, nada mais é que estar trabalhando de acordo com o 

mercado publicitário em si. 

Em relação à profissão, a mesma não tem um conselho de publicitários, porém há uma 

legislação que a regulariza, como consta na lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965; Art 8º; 

Capítulo II – Da Profissão de Publicitário “O registro da profissão de Publicitário ficará 

instituído com a promulgação da presente Lei e tornar-se-á obrigatório no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias para aqueles que já se encontrem no exercício da profissão” (LEI 4.680, 1965). 

Consta, também, neste documento, um parágrafo que cita as exigências para identificar 

um publicitário no mercado de trabalho: 

 
Parágrafo único. Para o citado registro, o Serviço de Identificação Profissional do 

Ministério do Trabalho exigirá os seguintes documentos: a) 1 - diploma de uma 

escola ou curso de propaganda; 2 - ou atestado de freqüência, na qualidade de 

estudante; 3 - ou, ainda, atestado do empregador; b) carteira profissional e prova de 

pagamento do Impôsto Sindical, se já no exercício da profissão. (LEI 4.680, 1965). 

 

 Há, então, documentos que tratam de regulamentar o profissional de publicidade no 

mercado de trabalho e, com isso, dão certidão para esse cargo até mesmo fora de uma agência 

de propaganda, como é o caso dos veículos de divulgação. 
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3 METODOLOGIA 

 

Em relação à metodologia do presente trabalho, trata-se de uma pesquisa qualiquanti. 

Segundo Michel, “Considera-se como ‘qualiquanti’ (importante instrumento de pesquisa 

social) a pesquisa que quantifica e percentualiza opiniões, submetendo seus resultados a uma 

análise crítica qualitativa” (MICHEL, 2009, p. 39). Ainda relacionando a escolha do tipo de 

pesquisa com o presente trabalho, Michel afirma que a pesquisa qualiquanti 

 

utiliza um instrumento de coleta de dados específico: o questionário com escalas, 

que não faz perguntas, mas afirmações, proposições, juízos de valor, seguidos de 

uma escala ascendente de opiniões a respeito daquela proposição, na qual o 

respondente irá se posicionar. (MICHEL, 2009, p. 39). 

 

O desafio desta pesquisa é construir conhecimento e neste percurso entrou em cena a 

cartografia que é explicada por Rolnik (1987) como um método. Para ela “a cartografia é um 

método com dupla função: detectar a paisagem, seus acidentes, suas mutações e, ao mesmo 

tempo, criar vias de passagem através deles” (ROLNIK, 1987, p.6). Segundo a pesquisadora, 

“a cartografia acompanha a transformação da paisagem” (ROLNIK, 1987, p.6-7). 

Cartografar, nesta pesquisa, funcionou no sentido de construir mapas a partir da 

capacidade perceptiva do pesquisador e traçar caminhos que possibilitaram o conhecimento 

do próprio processo em estudo. 

Informa-se que o corpus desta pesquisa engloba os egressos do curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano até a segunda metade de 2012, somando um 

total de 243 alunos
17

, divididos em 12 turmas. O procedimento de coleta foi, inicialmente, 

com a criação de um questionário via Google Docs (APÊNDICE A) com perguntas 

relacionadas às informações pessoais, acadêmicas e profissionais dos egressos. A partir da 

criação deste questionário, iniciou-se a busca por todos os contatos, os quais foram coletados 

por meio dos arquivos do Laboratório de Pesquisa da instituição. Logo, foram criados grupos 

no site de redes sociais Facebook. Nestes grupos foram adicionados, por turma, os egressos e 

o pesquisador para que haja uma interação maior dos mesmos a partir de comentários e, se 

necessário, envio de arquivos. Na rede social foi feito o envio do questionário, o qual norteou 

toda a pesquisa e facilitou questões relacionadas à coleta, assim, a pesquisa pôde se tornar 

satisfatória para ambos os lados – pesquisador e pesquisado.  

                                                 
17

 Informação coletada com a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda Professora Cristina Munarski 

Jobim Hollerbach, em 02 Abr. 2013. 
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Questionário, de acordo com Michel (2009, p. 71-72) “é um formulário, previamente 

construído, constituído por uma série ordenada de perguntas em campos fechados e abertos, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Mas para usá-lo, segundo Michel (2009) deve-se ter muito cuidado com as perguntas 

realizadas, para que não exista duplicidade de interpretação. Por isso, nesta pesquisa, foi 

realizado um primeiro teste com a primeira turma, para que antes das demais, se tivesse noção 

da aplicação das perguntas. Em se tratando de facilidades no momento da execução, no 

momento do envio das mensagens via Facebook, o auxílio por parte da Professora orientadora 

Taís Ghisleni, que tinha “amizade” na rede social com a maioria dos pesquisados, foi de 

grande valia e muito importante para o aceleramento do processo de envio de mensagens. 

Michel afirma também que  

Na aplicação de um questionário, em que o pesquisador não se faz presente, deve ser 

enviada, junto, uma nota explicativa da natureza da pesquisa, importância, 

necessidade e obtenção das respostas, para despertar a colaboração e a devolução 

dentro do prazo solicitado” (MICHEL, 2009, p. 72). 

 

Assim, os entrevistados estiveram completamente seguros sobre a natureza e os 

objetivos da pesquisa que os mesmos responderam. 

O processo a partir do site de redes sociais Facebook começou na coleta individual dos 

perfis de cada egresso, com base nos dados contidos nos arquivos da instituição. A partir do 

nome de cada egresso, foi feita a busca na barra indicada por “pesquise pessoas, locais e 

coisas” indicado no topo do site. Essa ferramenta de busca norteia os nomes pesquisados com 

base na proximidade de amizades que o pesquisador tem em comum, portanto, é mais fácil e 

prático o uso desta ferramenta, que foi o primeiro plano de busca pelos contatos. 

O outro plano - caso não houvesse sucesso na obtenção dos perfis - foi o envio de e-

mails para os mesmos, segundo os dados contidos nos arquivo da instituição, porém foi muito 

pouco usado, apenas para aqueles que não tinham perfil na rede social, os quais totalizam 10 

egressos. No caso do Facebook, a forma de resposta do questionário foi feita a partir da 

abertura de um link, que direcionou para a página em que se encontravam as questões a serem 

respondidas. Já no e-mail, o questionário foi enviado no próprio corpo de texto, com o ícone 

de envio logo abaixo do texto, para mais comodidade na hora em que o pesquisado fosse 

responder. A coleta de dados foi feita simultaneamente com a aplicação – no caso, enquanto 

os questionários eram aplicados, aos poucos, a coleta das respostas já ia acontecendo - afinal, 

eram 12 turmas a serem pesquisadas e deixar tudo para a última hora poderia resultar em um 

atraso ou até na falta de resultados. 
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Quadro 1 – Número de egressos/respostas/margem de erro 

Turmas    Total de alunos Alunos que responderam Margem de erro 

1ª turma:            19 18 5% 

2ª turma:            27 24 11% 

3ª turma:            29 26 10% 

4ª turma:            15 11 27% 

5ª turma:            17 11 35% 

6ª turma:            23 19 17% 

7ª turma:            20 19 5% 

8ª turma:            17 17 0% 

9ª turma:            20 20 0% 

10ª turma:          22 21 5% 

11ª turma:          15 14 7% 

12ª turma:          19 18 5% 

Total de egressos Total de respondidos Margem de erro total 

243 218 10% 

 

A coleta começou em Julho de 2013 e foi encerrada no dia 15 de Novembro de 2013. 

Após finalizá-la, os resultados foram analisados de forma geral, mas também dividindo por 

turma de egressos, para se ter mais fidedignidade dos resultados. Com isso não foi possível 

conseguir chegar a um censo com todas as respostas, mas, de 243 egressos foi conseguido que 

218 respondessem o questionário, tendo uma margem de erro de 10%. 
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4 O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO 

 

 O curso de Publicidade e Propaganda começou suas atividades no ano de 2003 e 

contava com apenas 2 professores para suprir as cargas horárias da grade curricular, já que o 

curso estava no início. Tanto na época, como hoje em dia, o curso recebe professores de 

outras áreas profissionais, os quais agregaram e agregam informações importantes de fora da 

publicidade, visto que a profissão do Publicitário exige um conhecimento - embora que em 

alguns casos pequeno - de outras áreas das ciências Sociais e também outras ciências. Em 

2013 o curso conta com 26 professores das mais diversas áreas além da Publicidade, como: 

Filosofia, História, Jornalismo, Relações Públicas, Engenharia de Produção, Artes Visuais, 

Letras e Linguagem Brasileira dos Sinais, sendo 10 o número de professoras lotadas em 

Publicidade e Propaganda, que são as professoras: Angélica Pereira (desde 2012), Caroline 

Brum (desde 2005), Cláudia Souto (desde 2011), Cristina Munarski Jobim Hollerbach (desde 

2006), Fernanda Sagrilo (desde 2012), Janea Kessler (desde 2005), Laise Loy (desde 2005), 

Michele Kapp Trevisan (desde 2005/2012), Pauline Fraga (desde 2009) e Taís Steffenello 

Ghisleni (desde 2006). 

 O Curso, com habilitação em Bacharelado, tem duração de 8 semestres e as disciplinas 

obrigatórias são ministradas apenas no turno da manhã, fato esse que é um diferencial do 

curso, pois os alunos têm o período da tarde livre para trabalhar, estagiar ou até fazer outros 

cursos fora da instituição – visto que Santa Maria é um polo educacional e abriga várias 

instituições de ensino, tanto federais quanto particulares -.  

 Atualmente, o curso é Reconhecimento pela Portaria Nº 124, de 09 de Julho de 2012, 

publicada no DOU em 10 de Julho de 2012, segundo o site da instituição. Os acadêmicos que 

estudam no curso têm a possiblidade de atuar em diversas áreas já citadas no presente 

trabalho, já que é sabido que o curso contém infraestrutura e uma grade curricular apropriada 

e preparada para os alunos exporem e praticarem suas ideias da forma mais positiva possível. 

No presente ano – 2013 – o curso realizou uma mudança de gestão da coordenadoria, a qual 

culminou na saída da Professora Cristina Munarski Jobim Hollerbach, coordenadora desde o 

segundo semestre de 2009, e na entrada da Drª Sibila Rocha, do curso de Jornalismo. 

 Relacionado ao perfil do egresso, segundo o PP (Projeto Pedagógico) do Curso: 

 

Espera-se que o estudante desenvolva, ao longo do curso, um perfil que contemple:  

- conhecimento de saberes e técnicas, que o habilitem a propor e a elaborar produtos 

de comunicação, de acordo com as exigências do mercado; - capacidade de buscar 

informações junto ao cliente, para desenvolver ações de publicidade, propaganda e 
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marketing; realizar e interpretar pesquisas de opinião, de mercado, de mídia, de 

criação e de comportamento; - capacidade de planejar campanhas de publicidade e 

propaganda; dominar linguagens e técnicas para criar, orientar e julgar matérias de 

comunicação publicitária; segmentar o mercado e estudar seu comportamento, para 

identificar os desejos e as necessidades dos consumidores; - capacidade de trabalhar 

e interagir com as diversas mídias; conhecer as novas tecnologias e utilizá-las na 

produção de peças publicitárias; atuar em equipe com profissionais interdisciplinares 

e lidar com situações novas, desconhecidas e inesperadas; - capacidade de 

estabelecer a inter-relação dos diversos atores envolvidos no ambiente em que se 

desenvolvem a publicidade e a propaganda, a saber: anunciante, agência e veículo de 

comunicação; identificar a importância do profissional da publicidade e propaganda 

para a sociedade; - atuação ética, responsável e de respeito aos colegas, clientes e 

parceiros comerciais; buscar o contínuo aperfeiçoamento profissional; - assimilação 

crítica de conceitos que permitam a compreensão e a reflexão das práticas e teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. (PPC, 2013). 

 

 De acordo com o PPC, os alunos têm, ao longo do curso, uma gama de noções em 

várias áreas da publicidade, bem como transcende essa área e incorpora conhecimentos de 

outras, como é o caso, por exemplo, do marketing e da história - visto que há uma cadeira que 

implementa o conhecimento de história da arte -. Assim, segundo o PPC, todo aluno que 

conclui o curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Franciscano, estaria 

apto para exercer os ensinamentos concebidos pelo mesmo. 

 Há várias formas para se ingressar no curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. Uma delas e mais comum é por meio da realização do Vestibular, 

o qual acontece duas vezes ao ano. Porém há outras formas que são por meio de transferência 

externa, ou seja, de outra instituição e transferência interna, a qual transfere o aluno que já 

estuda na instituição, de um curso para o outro. 

 Dentro da instituição, há possibilidades de o aluno receber auxílio de alguma bolsa ou 

financiamento estudantil, exemplos são o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil, o 

Fundaplub, e o PROUNI. Além de uma possível assistência educacional provinda da 

instituição. Também há possibilidade dos alunos receberem auxílio financeiro durante o curso 

de graduação, como, por exemplo, a partir de monitoria ou tutoria, além de receber a partir do 

PROBIC e do PROBEX, programas de bolsa de iniciação científica. 

 Assim como há possibilidades de receber bolsas e auxílios financeiros, o estudante de 

publicidade do Centro Universitário Franciscano também tem a possibilidade de participar de 

vários eventos que contribuem para a bagagem cultural do mesmo. Exemplos destes eventos 

são o Prêmio Universitário de Publicidade Unifra, o qual, em 2013, apresenta a sua 7ª edição; 

o Fórum de Comunicação, realizado na própria instituição e traz conhecimento embasado em 

palestras ministradas por variadas personalidades do mundo publicitário; entre outros eventos. 

 No curso de Publicidade do Centro Universitário Franciscano não é obrigatória a 

realização de estágio, mas incentiva os alunos a fazê-lo, para aprender mais palpavelmente o 
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funcionamento do mercado de trabalho. A instituição disponibiliza internamente uma agência 

experimental, a GEMA, e faz com que os alunos, desde os semestres iniciais, comecem a 

exercer a profissão e as funções de dentro de uma agência. Mas vale lembrar que já foi citado 

neste trabalho que existem outras formas de exercer a profissão de publicitário, além das 

agências de propaganda. O curso também dispõe de laboratórios para auxiliar na execução de 

ideias dos alunos e, segundo informações coletadas com a ex-coordenadora do curso, Cristina 

Munarsky Jobim Hollerbach: 

os laboratórios oferecidos atendem as necessidades exigidas para que o aluno tenha, 

em seu período letivo, uma boa estrutura e uma funcionalidade eficiente para a 

realização de seus trabalhos acadêmicos, tanto práticos quanto teóricos. Laboratórios 

como de áudio, fotografia, audiovisual, pesquisa, informática e outros, estão em total 

disponibilidade dos alunos e contam com profissionais que auxiliam os mesmos no 

momento da execução dos trabalhos acadêmicos (HOLLERBACH, 2012). 

 

 Assim, nota-se que a instituição tem uma infraestrutura que ajuda os alunos em boa 

parte das necessidades acadêmicas do início ao final dos oito semestres. 

 Saindo da faculdade e entrando no mercado de trabalho, o aluno consegue encontrar 

algo palpável para poder pôr em prática tudo o que aprendeu durante o período letivo e 

mesmo que este aluno já esteja no mercado antes da conclusão do curso – em um estágio, por 

exemplo – cada dia dentro da faculdade se torna importantíssimo para a imposição de seu 

trabalho no mercado. Sendo assim, precisa-se sempre estar atento as mudanças do mundo 

publicitário e para isso acontecer, há necessidade de que o publicitário tenha que realizar 

pesquisas para entender melhor o que o consumidor está querendo. Rafael Sampaio cita três 

tipos de investigação que remetem a esta pesquisa que são:  

 

(...) de mercado, que levanta informações sobre o produto em si, os consumidores, a 

concorrência e outros aspectos semelhantes; de comunicação, que estuda atitudes do 

consumidor relativas à comunicação, seu efeito sobre ele e alternativas mais 

interessantes a serem seguidas; e de  mídia, que dimensiona (através de pesquisa de 

audiência e de hábitos de consumo) o potencial de alcance de cada veículo e traça 

seu perfil de audiência, incluindo a definição do padrão (ou padrões) de seus 

leitores, ouvintes e telespectadores (SAMPAIO, 1997, p.69). 

 

 

Contudo, o publicitário, além de entender estas características citadas no modelo de 

pesquisa, ele deve estar atento também a outros fatores que, segundo Neusa Gomes (2003, 

p.224-225, apud. PIEDRAS, 2006, p. 5) “Influenciam na decisão de compra, como a família, 

os grupos de convivência, os grupos de referência, a classe social, a cultura; bem como as 

características psicológicas e sócio-demográficas”. Vê-se então, o quão amplo e complexo é o 

trabalho de um publicitário quando o assunto é a relação com o seu receptor, por isso, é 
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necessário que o aluno que se forma tenha uma boa base de conhecimentos sobre quem ele 

quer atingir com quaisquer que sejam suas estratégicas publicitárias e/ou propagandistas. 

 

 

 

4.1 AS TURMAS PESQUISADAS 

 

Esse trabalho incluiu as 12 primeiras turmas do Centro Universitário Franciscano, as 

quais englobam 243 alunos que foram pesquisados. Para todas as turmas foi aplicado um 

mesmo questionário, porém, para cada uma delas foi enviado um link que direcionava as 

respostas para arquivos diferentes, facilitando assim, o momento da mensuração. 

 

 

4.1.1 Primeira turma – 1º semestre de 2007. 

 

1ª turma 

 

19 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1X9nXcGwamuP9wjZKArLAgtwhwn9iJJ

C7fVxMSsP0d14/edit?usp=drive_web 

 

A primeira turma contou com 19 alunos formados e também foi a primeira em que se 

alcançou a maioria das respostas.  Para dar conta dos objetivos desta pesquisa, foi enviado um 

questionário via Google Docs para os 19 egressos da primeira turma do curso de Publicidade 

e Propaganda do Centro Universitário Franciscano no final do primeiro semestre de 2013. 

Dentre o número total de egressos apenas 18 responderam, totalizando assim, uma margem de 

erro de 5%. 

O universo da presente pesquisa compreende jovens adultos de 26 a 35 anos, que 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2006, 

contabilizando pouco mais de 6 anos. Destes egressos, 56% correspondem ao público 

feminino e 44% ao masculino, e 44% deles continuaram a residir na cidade de Santa Maria. 

Na questão viagem para o exterior, apenas 17% já saíram do país, sendo que a maioria para 

fins de turismo, mais precisamente 50%, porém houve 13% que viajaram para fins de estudo. 

Com relação a auxílio financeiro, 34% afirmam que receberam ajuda da Instituição 

durante a graduação, seja por financiamento estudantil ou por meio de bolsas de pesquisa. 

Durante os 4 anos de curso, os alunos desta turma participaram de vários eventos ligados a 

área da comunicação, sendo que 63% deles participaram como ouvintes; 33% realizarão 

apresentação de trabalhos em eventos diversos e 28% publicaram artigos em periódicos. 
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Um dado relevante para esse estudo é o fato de, apesar do Curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano não exigir obrigatoriedade do estágio, todos 

os alunos dessa turma realizaram estágio durante a graduação, sendo que 17% foram 

efetivados e 50% dos alunos exerceram atividades remuneradas durante o curso. 

Boa parte dos alunos dessa turma preferiu prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. 72% continuaram os estudos após a colação de grau, destes 72%, 56% cursaram 

especialização, 25% fizeram curso de extensão, 6% completaram mestrado; além dos cursos 

de pós-graduação, 6% dos alunos fizeram um novo curso de graduação. 

No momento em que, no questionário, foi perguntado se os pesquisados continuaram 

exercendo a profissão de publicitário, 61% afirmaram a questão e foi atestado que 36% dos 

alunos, ou seja, a maioria escolheu as agências de propaganda. Dos publicitários que 

escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, as quais têm departamentos 

segmentados por função, 31% escolheram a área da criação para exercer os conhecimentos 

aprendidos na instituição. Outras áreas da comunicação também receberam profissionais 

nessas agências: 8% trabalham nas assessorias de comunicação; 15% são responsáveis pelas 

mídias digitais; e, entre atendimento, planejamento, mídia e marketing, o número de egressos 

nessas áreas ficou de 8% para cada. 

Em se tratando de mercado publicitário, a pesquisa incluiu no questionário a questão 

que tentou levantar os dados sobre o tempo que o egresso levou para ser efetivado em uma 

empresa com a sua carteira de trabalho devidamente assinada. Dentre todos da turma, 39% 

conseguiram o emprego com carteira assinada em menos de 6 meses após a conclusão do 

curso, 22% demoraram de 6 meses a 1 ano, 11% ficaram 1 ano na busca pela assinatura da 

carteira e 28% nunca tiveram sua carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais 

formados nessa turma preferiram não ficar muito tempo nas empresas em que trabalhavam, 

visto que 28% da turma trabalharam em 4 ou mais lugares desde a sua formação até a 

atualidade. 

A renda bruta mensal de cada egresso é bem variada. A maioria está concentrada no 

grupo que recebe renda bruta mensal de R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00, totalizando 44% por 

centos dos profissionais. Seguido pelos 22% que recebem entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00, 

pelos 22% que recebem mais de R$ 5.000,00 e pelos 11% que recebem até R$ 1.000,00. 

Quando perguntados sobre a compatibilidade do salário atual com a sua função dentro da 

empresa em que trabalha, 65% afirmaram que sua renda está compatível, porém 35% 

revelaram um descontentamento, afirmando certa desvalorização do profissional quando 

questionados sobre a causa desse descontentamento. 
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A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos alguns depoimentos dos egressos. O egresso 1
18

 relatou que “os 

ensinamentos que obtive durante o curso de Publicidade e Propaganda foram fundamentais 

para que começasse a traçar minha trajetória acadêmica de graduação, especialização, 

mestrado e curso de formação de professores para o ensino técnico e profissional”. 

Já o egresso 2 escreveu um depoimento mais extenso para falar sobre o curso: 

 

O Curso de Publicidade da Unifra oferece a seus alunos um bom conhecimento das 

diferentes áreas da profissão, tanto que não foi difícil me inserir no mercado de 

trabalho. A parte cientifica na época que eu cursei ainda estava sendo implementada 

no curso, mas hoje vendo os novos alunos se formando e ingressando nesse campo 

sei que está como bastante êxito (EGRESSO 2). 

 

A presente pesquisa abriu espaço, também, para o envio de dados cadastrais, a fim de 

enriquecer a lista de contatos do curso e manter uma relação mais atualizada com os egressos 

para que os mesmos possam vir a acrescentar benefícios em relação a possíveis participações 

em eventos da instituição, assim, eles poderão contar suas experiências de trabalho e 

incentivar os alunos que estão começando – tanto a vida acadêmica quanto a profissional -. 

 

 

4.1.2 Segunda turma – 2º semestre de 2007 

 

2ª turma 

 

27 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1sy_x-

h17ag_SgeHZPpxrX2pea9MqbZgInWQKZRu3PXs/edit?usp=drive_web 

 

A segunda turma contou com 27 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 83% dos egressos são jovens adultos de 26 a 30 anos, que 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2007. Destes 

egressos, 58% correspondem ao público feminino e 42% ao masculino, em sua maioria 

solteiros (as), e a grande maioria é natural da cidade de Santa Maria. Destes, 58% deles 

continuaram a residir na cidade de Santa Maria. Quando perguntados sobre moradia no 

exterior, apenas 4% afirmaram ter morado fora do país. 

Do número total de alunos, 92% ingressaram na instituição a partir da realização do 

vestibular, 4% por meio de transferência interna e os outros 4% por meio de transferência 

externa, ou seja, de outra instituição. Com relação a um possível recebimento de auxílio de 

                                                 
18

 “Egresso 1” e “Egresso 2” nunca são as mesmas pessoas, mesmo que sejam citados nas outras turmas. Eles 

foram denominados assim para mantes seus nomes em sigilo. 
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alguma bolsa ou financiamento estudantil, 79% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio 

desse gênero, já 17% dos egressos receberam assistência educacional do Centro Universitário 

Franciscano e outros 4% receberam por meio do FIES. No caso do recebimento de algum 

auxílio financeiro institucional durante a graduação, 73% disseram não ter recebido nenhum 

auxílio desse gênero 15% receberam a partir de monitoria e 12% assinalaram o item “outros”, 

porém não quis revelar a fonte do auxílio. 

Quando questionados sobre a participação em eventos da instituição, foi constatado 

que 76% participaram como ouvintes e 21% afirmaram ter apresentado trabalhos nestes 

eventos, sendo que a grande maioria citou o Fórum de Comunicação, o Intercom e o Festival 

Mundial de Publicidade de Gramado como os eventos considerados mais importantes para 

eles. Foi definido como importante, também, citar nesse trabalho a resposta de um dos 

egressos que comentou sobre a participação em uma palestra com Stalimir Vieira, no II 

Fórum de Comunicação do Centro Universitário Franciscano: 

 

... uma palestra no Festival de Publicidade de Gramado em 2004 de um publicitário 

argentino, que já previa o Youtube como possibilidade de produção cultural pelos 

usuários e a apropriação destas produções pelas agências publicitárias, fenômeno 

extremamente recorrente atualmente e que na minha opinião pode ser totalmente 

distorcido (exemplo o Itaú com o comercial do bebê sorrindo quando o pai rasga o 

papel, que teve seu contexto moldado para parecer algo relacionado com a ideia de 

"momentos família" que o banco provavelmente quis "vender”). (EGRESSO 1). 

 

Nota-se, então, a partir disso, o interesse dos egressos em enriquecer o conteúdo dessa 

pesquisa. Como já foi falado, o curso não exige obrigatoriedade em relação ao estágio, porém 

a grande maioria realizou estágio durante a graduação, no caso dessa turma 92% realizou 

estágio e vale acrescentar a informação de que as duas empresas que mais receberam 

estagiários provindos dessa turma são a Gema, Agência Experimental da Unifra e a Cia de 

Propagandas, agência com tradição na cidade de Santa Maria sendo que apenas 32% desses 

estagiários foram efetivados nas empresas em que trabalhavam e 42% exerceram alguma 

atividade remunerada durante a graduação, fora o estágio e vale informar que, segundo 

relatos, a maioria trabalhou como freelancer, ou seja, sem precisar ser funcionário da empresa 

a qual prestou serviço. O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de 38% da 

turma, sendo que 62% não tiveram artigos publicados e a professora que mais orientou os ex-

alunos nesses artigos foi a Prof. Taís Steffenello Ghisleni. 

Nessa turma, Boa parte dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. 60% continuaram os estudos após o término do curso, sendo que 80% 

escolheram cursar especialização, 7% realizaram mestrado, 7% preferiu investir em curso de 

extensão, 8% cursou outro curso de graduação e apenas 4% está cursando novamente um 



 

 

 35 

outro curso superior. Com relação em exercer a profissão, foi constatado que houve uma 

grande preferência dos ex-alunos em não seguir atuando como publicitários, já que 46%, hoje, 

não trabalham na área e a maioria (27%) fez essa escolha por encontrar melhores 

oportunidades em outras empresas, já 27% escolheram outras empresas pelo salário das 

mesmas ser mais atrativo, 18% já trabalhavam em outra área antes durante o curso e 

resolveram continuar com o mesmo emprego e 9% não atua como publicitário pois continua 

estudando. Dentre os 54% que atuam no ramo publicitário, as agências, novamente, foram as 

mais escolhidas como o emprego dos egressos, 36% deles trabalham em agência de 

Publicidade, seguido por 21% que trabalham em departamentos de Marketing e 14% 

trabalham em Veículos de Comunicação.  

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

30% escolheram a área da criação, 20% na área de planejamento, 10% trabalham como 

atendimento, 10% escolheram o marketing, 10% trabalham na área de mídia, 10% nas mídias 

digitais e 10%, também, como produtores gráficos. Seguindo a mesma linha, os veículos de 

comunicação recebem 14% desses publicitários para trabalhar com criação, 25% estão na área 

de planejamento e 25% trabalham com marketing, sendo que os outros 25% assinalaram o 

item “outras” mas não informaram a área em que exercem sua função. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, 33% dos egressos demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º 

emprego na área com carteira assinada, 33% demoraram mais de 1 ano, 21% nunca 

trabalharam com carteira assinada e 13% demoraram de 6 meses a 1 ano para conseguir ter 

sua carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais formados nessa turma 

preferiram não ficar muito tempo nas empresas em que trabalhavam, visto que 42% dos 

egressos trabalharam em 3 lugares diferentes após a conclusão do curso, 21% trabalharam em 

2 lugares após a conclusão, 21% trabalharam em 4 ou mais lugares diferentes, 13% 

permaneceram sempre em apenas 1 lugar e 4% não trabalhou após o término da faculdade.  

A média de renda bruta mensal dos egressos está em uma faixa acima da turma 

anterior. A maioria (42%) está concentrada no grupo que recebe renda bruta mensal de R$ 

3.001,00 a R$ 5.000, seguido pelos mesmo 42% que recebem entre R$ 1.001,00 a R$ 

3.000,00 e pelos 17% que recebem de zero a R$ 1.000,00. Vale salientar que 54% acredita 

que o seu salário está compatível com a sua função e 46% pensam o contrário, mostrando 

assim um forte descontentamento em relação ao pagamento que as empresas realizam aos 

publicitários. Após a análise das respostas, entendeu-se que seria mais proveitoso o aumento 

do salário pelo alto grau de responsabilidade imposto pelas empresas, além disso, os 
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pesquisados que trabalham na cidade de Santa Maria compreende o mercado como pouco 

valorizado, ou seja, pouco explorado pelos clientes interioranos, que muitas vezes acham o 

trabalho publicitário desnecessário. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. No caso, 46% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 29% acha que o mercado 

publicitário ficará em retração e 25% acredita que este mercado continuará estável nos 

próximos 10 anos. A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos alguns depoimentos dos egressos. O egresso 1 relatou que  

 

O curso me deu as ferramentas básicas de pesquisa dentro da área de publicidade e 

propaganda para que pós-formatura eu pudesse saber onde buscar mais informações, 

para onde direcionar minha carreira. Me ensinou a ter um processo de planejamento, 

independente da área de atuação, a ter um processo de criação, saber buscar a 

inspiração e a informação. (EGRESSO 1).  

 

Já o egresso 2 escreveu um depoimento mais extenso para falar sobre o curso: 

 

Notei que o curso, no período curricular 2004/2007, deu maior ênfase na formação 

das atividades de agência de publicidade. Vejo nosso setor de forma mais ampla, 

não restrito apenas as agências, departamentos de marketing e veículos. A formação 

audiovisual voltada para produção e distribuição de conteúdo foi pouco contemplada 

na época, hoje essa é uma área de atuação em franca expansão no Brasil através das 

mudanças na legislação do país e dos diferentes mecanismos de fomento. O Rio 

Grande do Sul inclusive desataca-se como polo de produção em terceiro lugar 

depois do Rio de Janeiro e São Paulo. Outro ponto que notei foi uma separação do 

campo da comunicação já no inicio do curso, de modo que não contribuiu para 

formação de uma visão ampla das possibilidades profissionais da publicidade na 

comunicação. No entanto, em vista da minha experiência em agência de publicidade 

o curso contribui bastante para formação que me possibilitou ser efetivado depois da 

formatura na agência em que estagiei no último ano de faculdade. (EGRESSO 2). 

 

Notou-se, então, um consenso entre a maioria dos egressos dessa turma de que o curso 

contribuiu bastante com técnicas voltadas para a criação na época. 

 

 

4.1.3 Terceira turma – 1º semestre de 2008 

 

3ª turma 

 

29 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1LpdGDBzx4MFafPHhZzIi5SYNNHZgr

UvvuiFcH-BBMDs/edit 
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A terceira turma contou com 29 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 73% são jovens adultos de 26 a 30 anos e 27% têm entre 31 e 

35 anos. Todos concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no primeiro semestre do ano 

de 2008. Diferentemente das duas turmas anteriores, nesta, o público masculino é maior, com 

58%, já a porcentagem que corresponde ao público feminino é de 42% e a grande maioria é 

natural da cidade de Santa Maria, porém, apenas 42% mora atualmente na cidade, os outros 

58% estão divididos em várias cidades, mas o destino mais escolhido pelos egressos foi a 

cidade de Porto alegre. Quando perguntados sobre viagens para o exterior, a porcentagem é 

bem maior que da turma anterior, o exterior recebeu 23% dos egressos da terceira turma, 

sendo que 44% destes viajaram para realizar turismo, já 13% moraram no exterior para 

trabalhar e 44% saiu do país com intuito de estudar. Uma informação importante é salientar 

que os países destinos escolhidos pelos egressos foram os Estados Unidos, a Suécia, a Itália e 

o Reino Unido. 

Do número total de alunos, 74% ingressou na instituição por meio do vestibular, 7% 

por transferência interna e 19% por transferência externa. Com relação ao auxílio de bolsas ou 

financiamentos estudantis, 65% não receberam nenhum auxílio do gênero, 31% receberam 

assistência educacional do Centro Universitário Franciscano e 4% receberam auxílio FIES. 

No caso do auxílio financeiro institucional durante a graduação, os dados coletados foram 

muito parecidos com a turma anterior, assim, 70% não receberam auxílio financeiro, 15% 

receberam a partir da monitoria, 11% receberam a partir de tutoria e 4% por meio do 

PROBIC. 

A pesquisa com essa turma constatou que 74% dos egressos participaram como 

ouvintes de eventos da área, 21% como apresentador de trabalhos e 6% responderam o item 

“outros” porém não revelaram a forma de participação. A grande maioria, novamente, citou o 

Fórum de Comunicação, o Intercom e o Festival Mundial de Publicidade de Gramado como 

os eventos considerados mais importantes para eles. 

No caso do estágio durante a graduação, 88% da turma realizaram estágio e vale 

informar que, novamente, as duas empresas que mais receberam estagiários provindos dessa 

turma são a Gema, Agência Experimental da Unifra e a Cia de Propagandas, bem como o 

Grupo Orium, que recebeu 3 egressos da terceira turma, porém o número de egressos 

efetivados nas empresas em que trabalharam foi menor, no caso, 18% apenas seguiram 

trabalhando no mesmo local de trabalho. Com relação aos artigos produzidos durante a 

graduação, 31% dos egressos publicaram artigos durante a graduação e 69% não tiveram 

artigos publicados. 
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Quando perguntados se continuavam ou não a estudar na área da publicidade, 69% 

afirmaram continuar estudando após a conclusão do curso, sendo que 81% fizeram 

especialização, 5% fizeram mestrado, 5% fizeram curso de extensão e 10% responderam o 

item “outro” mas não revelaram a resposta. Coletou-se, também, a informação de que 88% 

não fizeram outro curso de graduação após o término da Faculdade e 12% estão cursando 

outro curso de graduação na atualidade. O destino destes foi os cursos de Jornalismo e 

Odontologia. Com relação em exercer a profissão, afirmou-se que 58% dos egressos 

trabalham na área de Publicidade e 42% preferiram rumar para outras áreas. As agências de 

propaganda receberam 44% dos egressos da terceira turma, já 13% trabalham em Veículos de 

Comunicação e 6% trabalham no departamento de Marketing das empresas em que são 

efetuados. Dos que trabalham em Agência de Publicidade, 27% escolheram a área da criação, 

27% resolveram atuar no mercado publicitário como profissionais de atendimento, 18% a área 

de planejamento, 9% em assessoria de comunicação, 9% na área de produção gráfica e os 

outros 9% se encaminharam para a área de mídias digitais.  Já no caso dos veículos de 

comunicação, foi constatado que 100% trabalham na área de atendimento.  

Na questão do porque não atuar no mercado publicitário, 21% dos egressos 

escolheram essa opção por encontrar melhores oportunidades em outras empresas, 14% 

preferiram continuar estudando, 7% já trabalhava em outra área antes da formatura e resolveu 

continuar, 7% escolheram outras empresas pelo salário das mesmas ser mais atrativo e 7% 

escolheram outras empresas por falta de emprego na área. Além de 43% que assinalaram o 

item “outros”. 

O tempo entre o término da faculdade e a assinatura da carteira é sempre uma 

preocupação pertinente em profissionais de qualquer área, nessa turma, 31% demoraram 

menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 35% nunca 

trabalharam com carteira assinada, 19% demoraram de 6 meses a 1 ano para conseguir o 1º 

emprego com carteira assinada e  15% demoraram mais de 1 ano. 

A média de renda bruta mensal dos egressos é de 38% que recebem de R$1.001,00 à 

R$ 3.000,00, já 27% dos egressos recebe uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 

5.000,00, 23% recebem acima de R$ 5.000,00 e 12% recebe de zero a R$ 1.000,00.  Estes 

números agradam a grande maioria dessa turma, visto que 65% acreditam que o seu salário 

está compatível com a sua função e 35% acredita não ser compatível. E analisando as 

respostas em geral, entendeu-se que o trabalho publicitário poderia ser mais valorizado pelos 

clientes atendidos, bem como o piso salarial deveria ter um acréscimo em comparação com o 

salário de profissionais de outras áreas. Ao perguntar sobre o futuro da publicidade, em 
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média, os egressos não tem tanta expectativa de crescimento do mercado publicitário, pois, 

após a mensuração, constatou-se que 65% acreditam que o mercado publicitário continuará 

estável nos próximos 10 anos, mostrando que eles acreditam não ter oscilação, nem para 

melhor, nem para pior.  

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos um depoimento interessante. No caso, o egresso revelou que  

O conhecimento científico é fundamental, porém é mais consistente quando 

conseguimos aliar ao conhecimento empírico. Acredito que foi de grande valia ter 

cursado comunicação social na Unifra por conta dos professores, das bibliografias 

disponíveis na biblioteca, e da estrutura física do curso de Publicidade. Tivemos 

uma boa base acadêmica. O restante da vida acadêmica/profissional é desenvolvida 

conforme o objetivo de cada pessoa. (EGRESSO 1). 

 

 A partir dessa análise, entendeu-se que o curso e a instituição deram base para todas as 

necessidades que um aluno busca na academia, além de incentivá-los a buscar conhecimentos 

de fora da faculdade para aliar à prática e à teoria publicitária. Assim, a pesquisa segue com a 

quarta turma. 

 

 

4.1.4 Quarta turma – 2º semestre de 2008 

 

4ª turma 

 

15 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/13cI4a8ZFedGzRL9kZQwpJN5cNvIN-

3rJ_ZV3b4JZ89k/edit 

 

A quarta turma contou com 15 alunos formados. Esta turma é a que contém o menor 

número de egressos e, pelo fato de ter em seu corpo de formandos a Professora do curso, 

Angélica Moreira Pereira
19

, teve mais rapidez no momento da busca pelos contatos. 

Foi constatado, então, que, nesta turma, 64% são jovens adultos de 26 a 30 anos, 18% 

tem até 25 anos e 18%, também, têm entre 31 e 35 anos. Todos concluíram o curso de 

Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2008. Nesta, o público masculino, 

com 36%, volta a ser inferior ao feminino, o qual corresponde a 64%. Destes, há uma grande 

variedade de naturalidade, sendo que esse fator misto não atesta uma maioria de cidades 

natais. 64% dos alunos dessa turma moram atualmente na cidade de Santa Maria e, dentre os 

outros 36%, a maioria escolheu o estado de Santa Catarina como destino.  
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 Egressa e também professora do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. 
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Quando perguntados sobre moradia no exterior, apenas 9% afirmou ter viajado para 

fora do país, sendo que esses 9 % equivalem a apenas 1 egresso, o qual escolheu a Inglaterra 

como destino. Uma informação importante é salientar que apenas 1 egresso morou no 

exterior, porém 60% da turma fez turismo em algum outro país. 

Do número total de alunos, 91% ingressaram na instituição por meio do vestibular e 

apenas 9% por meio de transferência externa. Já com relação ao auxílio de bolsas ou 

financiamentos estudantis, 55% não receberam nenhum auxílio do gênero 27% receberam a 

partir do PROUNI e 9% receberam assistência educacional do Centro Universitário 

Franciscano. Ao serem perguntados sobre um possível auxílio financeiro institucional durante 

a graduação, os dados coletados afirmam que 50% não receberam auxílio financeiro, 25% 

receberam a partir da monitoria, 17% receberam a partir do PROBIC e 8% pelo PROBEX. 

A pesquisa comprovou, também, que 65% dos egressos participaram como ouvintes 

de eventos da área, 29% como apresentador de trabalhos e 6% responderam o item “outros” 

porém não revelaram a forma de participação. A grande maioria, novamente, citou o Fórum 

de Comunicação e o Festival Mundial de Publicidade de Gramado como os eventos 

considerados mais importantes para eles, porém, diferentemente da turma anterior, as semanas 

acadêmicas estiveram na lista dos 3 eventos mais citados pelos egressos. 

Em relação a estágios durante a graduação, 91% da turma realizaram estágio e 33% 

realizaram alguma atividade remunerada, fora o estágio. Vale informar que a Gema, Agência 

Experimental da Unifra foi a que mais admitiu estagiários durante a graduação nessa turma. 

Como essa agência não pode efetivar nenhum aluno coube às agências da cidade – e também 

fora dela – efetivá-los, assim, 22% dos egressos continuaram trabalhando na empresa em que 

estagiaram. Com relação aos artigos produzidos durante a graduação, apenas 9% dos egressos 

publicaram artigos durante a graduação, sendo que a professora que orientou os 9% foi a Prof. 

Taís Steffenello Ghisleni. 

Quando perguntados se continuavam estudando na área da publicidade, 45% 

afirmaram continuar estudando após finalizarem os estudos de graduação, sendo que 83% 

fizeram especialização e 17% responderam o item “outro” mas não revelaram a resposta. Foi 

coletada, também, a informação de que 9% já cursaram algum outro curso de graduação e 9% 

da turma são acadêmicos de um curso de graduação, novamente, restando os 82% que 

preferiram não fazer outro curso. Vale informar que um outro curso que um dos egressos 

cursou foi Artes Visuais, na Universidade Federal de Santa Maria.  

Com relação em exercer a profissão, a maioria dos egressos continuou atuando no 

mercado publicitário, foi atestado que 64% dos egressos trabalham na área de Publicidade e 
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36% preferiram rumar para outros caminhos. Nesse caso, diferentemente das outras turmas, as 

agências de propaganda não foram a escolha da maior parte, sendo que apenas 14% dos 

egressos escolheram as agências como local de trabalho, a maioria (43%) assinalou a opção 

“outras empresas” e  43% trabalham no departamento de Marketing do local em que são 

trabalham. Dos que trabalham em Agência de Publicidade, 100% escolheram a área da 

criação, já no caso das outras empresas estão incluídos os que assinalaram o item 

“departamento de marketing” e os cargos citados foram Analista de Marketing, Coordenador 

de Redação, Atendimento e Departamento Estratégico, Coordenadora de Marketing da Rede 

Vivo Supermercados e o cargo de Professor. 

Os egressos foram perguntados sobre o motivo de não atuar no mercado publicitário, 

assim, 64% dos mesmos escolheram não ingressar na área da publicidade por encontrar 

melhores oportunidades em outras empresas, 38% escolheram outras empresas pelo salário 

das mesmas ser mais atrativo e 13% deles continuam estudando atualmente. Com relação ao  

tempo entre o término da faculdade e a assinatura da carteira, nessa turma, 30% demoraram 

menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 27% 

demoraram mais de 1 ano e 9% nunca trabalharam com carteira assinada. Entendeu-se, a 

partir dos dados coletados, que muitos dessa turma preferiram não ficar muito tempo nas 

empresas em que trabalhavam, visto que 36% dos egressos trabalharam em 3 lugares 

diferentes e 27% em 4 ou mais lugares. 

A média de renda bruta mensal dos egressos desta turma fica por conta dos 64% que 

recebem de R$1.001,00 à R$ 3.000,00, 18% que recebem uma faixa salarial bruta mensal de 

R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00 e 18% recebem de zero a R$ 1.000,00.  Estes números agradam a 

maior parte da turma, visto que 60% acreditam que o seu salário está compatível com a sua 

função, mas vale lembrar que o número de egressos descontentes também é grande. A partir 

de relatos coletados no questionário, os 40% dos egressos descontentes afirmam que há 

problemas desde acumulo de funções de outras áreas, as quais deveriam ser remuneradas pelo 

intenso fluxo de trabalho, até o fato das agências não preservarem o funcionário como 

deveriam.  

Ao perguntar sobre o futuro da publicidade, em média, os egressos têm bastante 

expectativa de crescimento do mercado publicitário, ou, pelo menos, uma estabilidade do 

mesmo. Após a mensuração, foi constatado que 45% dos egressos acreditam que, nos 

próximos 10 anos, o mercado de trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá. 

Já 9% acham que o mercado publicitário ficará em retração e os outros 45% acreditam que 

este mercado continuará estável nos próximos 10 anos. 
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A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos dois depoimentos interessantes. No caso, os egresso afirmaram que: 

Algumas matérias do curso foram “super” fundamentais para a minha vida 

profissional. Foi de suma importância os professores que “linkavam” a teoria com a 

prática, nos faziam sair da sala para conhecer o que de fato era a PP, deixando o 

conteúdo de fácil entendimento. Penso que mesmo as cadeiras mais teóricas 

deveriam também fazer esse link, até porque no começo do curso estamos sedentos 

por conhecer o curso, visto que muitos acadêmicos começam o curso sem ter a 

noção básica dele. Acho legal já orientá-los a procurar estágio e monitoria no 

começo do curso (EGRESSO 1). 

 

 A segunda informação coletada foi mais breve, porém viu-se igual importância em 

incluir neste trabalho, no caso o egresso afirma: 

 

Muito do que vivi durante a graduação - principalmente na minha passagem pela 

GEMA - serviu como subsídio e base para enfrentar os desafios iniciais da profissão. 

Hoje, a base para encarar os projetos do dia a dia vem da própria experiência que o 

mercado dá (EGRESSO 2). 

 

 Viu-se, a partir desse comentário e de dados coletados com essa turma, que a Gema – 

Agência Experimental de Propaganda da Unifra teve forte influência durante a graduação. A 

partir dessa análise, a pesquisa segue com a quinta turma. 

 

 

4.1.5 Quinta turma – 1º semestre de 2009 

 

5ª turma 

 

17 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1HzLXUYMadrMZkrT87_XLn2ZC7QUI

CwTeyGopIlJRv0Q/edit 

 

A quinta turma contou com 17 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 73% são jovens adultos de 26 a 30 anos, 9% têm entre 31 e 35 

anos e 18% têm até 25 anos. Como foram coletadas apenas as respostas de 11 dos 17 

egressos, há uma grande margem de erro. Destes 11 egressos concluiu-se que 36% equivale 

ao público feminino e os outros 64% o masculino. No quesito naturalidade, a partir das 

cidades citadas pode-se constatar que a maioria dos egressos nasceu em Santa Maria, sendo 

que 64% de toda a turma continuaram residindo na cidade em que se formaram eos  destino 

mais escolhido pelos egressos foram as cidades de Porto Alegre e Florianópolis, em Santa 

Catarina.  

Deste grupo, 27% afirmaram ter morado no exterior, sendo que os egressos que 

moraram fizeram essa viagem para os 3 fins, ou seja, foram realizar turismo (29%), trabalhar 



 

 

 43 

(43%) e estudar (29%). Vale acrescentar que a Irlanda e o Paraguai foram os destinos 

escolhido pelos 27%. 

Uma notícia importante de salientar é que, nesta quinta turma, o número de alunos que 

ingressaram na instituição a partir do vestibular foi de 100%. Ao serem questionados sobre 

auxílios de bolsas ou financiamentos estudantis, 73% afirmaram não ter recebido nenhum 

auxílio do gênero, 18% receberam assistência educacional do Centro Universitário 

Franciscano e 9% assinalaram o item “outros”, mas não revelou a resposta. No caso do auxílio 

financeiro institucional durante a graduação, foi coletada a informação de que 27% não 

receberam auxílio financeiro, 40% receberam a partir da monitoria e 13% receberam a partir 

do PROBIC e 20% a partir de tutoria. 

A pesquisa com essa turma constatou que 65% dos egressos participaram como 

ouvintes de eventos da área, 29% como apresentador de trabalhos e 6% responderam o item 

“outros”, porém não revelaram a forma de participação. A grande maioria, assim como em 

outras turmas, citou o Fórum de Comunicação, o Intercom e o Festival Mundial de 

Publicidade de Gramado como os eventos considerados mais importantes para eles. 

Em relação ao estágio durante a graduação, 91% da turma realizaram estágio, 36% 

destes foram efetivado na empresa em que estagiavam e 73% realizaram alguma atividade 

remunerada, fora o estágio, durante a graduação. Com relação aos artigos produzidos, 36% 

dos egressos publicaram artigos durante a graduação e houve um alto número de professores 

que orientaram alunos desta turma, alguns dos professores que ajudaram a publicar artigos 

foram: Taís Steffenello Ghisleni, Sibila Rocha, Ana Coiro, Luciano Matana e Daniela Aline 

Hinerasky.  

Ao serem perguntados se continuavam ou não a estudar na área da publicidade, 55% 

afirmaram continuar estudando após a conclusão do curso, sendo que 57% fizeram 

especialização, 14% fizeram mestrado e 29% responderam o item “outro” mas não revelaram 

a resposta. Foi descoberta, também, a informação de que 91% não fizeram outro curso de 

graduação após o término da Faculdade e 9% cursaram antes ou depois da conclusão do curso 

de Publicidade e Propaganda. Um dos egressos revelou que cursou Direito além de 

Publicidade.  

Com relação a dados profissionais, os egressos afirmaram que 67% deles trabalham na 

área de Publicidade e 33% preferiram rumar para outras áreas. As agências de propaganda 

receberam a maior parte dos pesquisados desta turma, 44% dos que trabalham na área 

resolveram trabalhar em agências, 22% em Veículos de Comunicação e 33% preferiram 

praticar os ensinamentos aprendidos no curso em outras empresas, sendo que algumas delas 
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são o Senac, Epilotto Comunicação, GRP 360 Comunicação e Connectmix Monitoramento de 

áudio em rádios. 

Vale acrescentar a informação em relação aos que trabalham em Agência de 

Publicidade, neste ramo, 20% está na área da criação, 20% na área de mídia, 20% na área de 

produção gráfica e 40% na área de mídias digitais. Nos Veículos,  50% estão na área da 

criação e os outros 50% assinalaram o item “outro”. 

Quando perguntados sobre o motivo de preferir não atuar no mercado publicitário, 

50% dos egressos escolheram outras empresas pelo salário das mesmas ser mais atrativo, 38% 

escolheram não ingressar na área da publicidade por encontrar melhores oportunidades em 

outras empresas, e 13% assinalaram o item “outros” mas não revelaram o motivo proposto. 

A próxima pergunta no questionário se referia ao tempo entre o término da faculdade e 

a primeira assinatura da carteira como profissional de Publicidade, no caso, 55% demoraram 

menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 9% demoraram 

de 6 meses a 1 ano e 36% nunca trabalharam com carteira assinada. 

A média de renda bruta mensal dos egressos é de 73% que recebem de R$1.001,00 à 

R$ 3.000,00, já 18% dos egressos recebe uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 

5.000,00 e 9% dos egressos recebem acima de R$ 5.000,00. Estes números agradam a maior 

parte dessa turma, visto que 91% acreditam que o seu salário está compatível com a sua 

função. Analisando as respostas em geral, teve-se como base do motivo da insatisfação de 

parte da turma a resposta de um dos egressos que acha que os salários de empresas fora da 

área publicitária são maiores. O egresso explica isso pelo fato dele trabalhar em uma empresa 

fora do ramo publicitário, e acredita que não conseguiria um salário compatível com o atual se 

trabalhasse com publicidade. 

Ao perguntar sobre o futuro da publicidade, em média, os egressos têm expectativas 

estáveis, afinal, 64% acredita que este mercado continuará estável nos próximos 10 anos,  

27% dos egressos acreditam que o mercado de trabalho na área de Publicidade e Propaganda 

se expandirá e 9% acreditara que o mercado estará e retração. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos um depoimento interessante. No caso, o egresso revelou que  

 

O curso de Comunicação Social com Habilitação Publicidade e Propaganda me 

abriu muitas portas, me proporcionou o ingresso ao mestrado devido aos projetos e 

pesquisas realizados durante a minha vida acadêmica. Além disso, tive a 

oportunidade de vivenciar por dois anos o ritmo frenético de uma agência, na qual 

exerci papeis referentes ao atendimento e planejamento, atuando, com meus 
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ensinamentos adquiridos no período da graduação, aliados à vivência prática que o 

mercado ensina. Entretanto, sempre me senti preparada a atuar, e capacitada a 

busquei novos desafios, graças à preparação que tive durante a minha formação. 

(EGRESSO 1). 

 

A partir dessa análise, notou-se um engajamento do curso com a prática publicitária, 

incentivando os alunos a atuarem no mercado desde os semestres iniciais. A pesquisa segue 

com a sexta turma. 

 

 

4.1.6 Sexta turma – 2º semestre de 2009 

 

6ª turma 

 

23 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/16_AodsswvEi_KnW_TBGf2O5WWJ-

PZI4YHGj0zoOPlhA/edit 

 

A sexta turma contou com 23 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 63% dos egressos são jovens adultos de 26 a 30 anos, sendo 

que 26% têm até 25 anos e 11% têm entre 31 e 35 anos. Todos concluíram o curso de 

Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2009 e destes egressos, 42% 

correspondem ao público feminino e 58% ao masculino, em sua maioria solteiros (as), e há 

grande diversidade de cidades natais na turma, afinal, os egressos são naturais de várias 

cidades gaúchas diferentes. Em Santa Maria, residem apenas 53% dos egressos da 6ª turma e 

o destino da maioria dos 47% que saíram da cidade foi a cidade de Porto Alegre. Vale 

acrescentar a informação de que houve alunos que preferiram escolher a cidade natal para 

exercer a profissão, apostando assim, no mercado interiorano. Quando perguntados sobre 

viagens para o exterior, 21% afirmaram ter morado fora do país, sendo que 46% destes 

viajaram para turismo, 15% para trabalhar e 23% para estudar. Vale informar que o Canadá, a 

Austrália e a Irlanda foram uns dos destinos escolhidos pelos egressos que saíram do país. 

Para adentrar nessa turma 89% dos egressos ingressaram a partir da realização do 

vestibular e 11% ingressaram a partir de uma transferência externa. Com relação a um 

possível recebimento de auxílio de alguma bolsa ou financiamento estudantil, 68% afirmaram 

não ter recebido nenhum auxílio desse gênero e 32% dos egressos recebeu assistência 

educacional do Centro Universitário Franciscano. Já no caso do recebimento de algum auxílio 

financeiro institucional durante a graduação, 57% diz não ter recebido nenhum auxílio desse 

gênero 24% receberam a partir de monitoria e 19% receberam a partir do PROBIC. 

Foi constatado a partir da análise do questionário que 72% dos egressos participaram 

como ouvintes de eventos da área, 20% como apresentador de trabalhos e 8% responderam o 
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item “outros” porém não revelaram a forma de participação, sendo que os três eventos mais 

citados pelos egressos foram o Fórum de Comunicação, Festival Mundial de Publicidade de 

Gramado, Intercom e o Prêmio Universitário de Publicidade Unifra. 

Como já foi falado anteriormente, no curso, não há obrigatoriedade em relação ao 

estágio, porém a grande maioria realizou estágio durante a graduação, no caso dessa turma 

84% realizou estágio e vale acrescentar a informação de que as empresas que mais receberam 

estagiários provindos dessa turma são a Cia de Propagandas, Gioda Arquitetura e Publicidade 

(Santiago), Art & Meio e Gema, agência experimental da Unifra. Exatamente 50% dos 

egressos que estagiaram foram efetivados nas empresas em que trabalhavam e 58% exerceram 

alguma atividade remunerada durante a graduação, fora o estágio. O envio de artigos durante 

a graduação ficou por conta de apenas 5% da turma, sendo que 95% não tiveram artigos 

publicados e o único aluno que publicou artigo teve como orientadora a Prof. Caroline De 

Franceschi Brum. 

Nessa turma, menos da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área 

de Publicidade. Dos 47% que continuaram estudando, 30% fizeram especialização, 10% 

fizeram mestrado, 30% fizeram curso de extensão e 30% responderam o item “outro” mas não 

revelaram a resposta. Além de 5% estarem cursando, hoje, um novo curso de graduação e 

11% terem cursado alguma outra faculdade, antes ou depois de cursar Publicidade e 

Propaganda, sendo que os cursos concluídos por essa fatia da turma são Jornalismo e 

Relações Públicas. Notou-se, com isso, um interesse em boa parte da turma de prosseguir com 

os estudos na área da comunicação, mesmo que em outro segmento. 

Com relação em exercer a profissão, foi constatado que houve preferência dos ex-

alunos em seguir atuando como publicitários, já que 63%, hoje, trabalham na área, sendo que 

os 47% que preferiram rumar para outro mercado, escolheram isso por vários fatores: 30% 

escolheram outras empresas pelo salário das mesmas ser mais atrativo, 20% escolheram não 

ingressar na área da publicidade por encontrar melhores oportunidades em outras empresas, 

10% já trabalhava em outra atividade antes da formatura e resolveram continuar, 10% 

continuam estudando e 30% assinalaram o item “outros” mas não revelaram o motivo para a 

desistência da atuação no mercado publicitário. Dentre os 63% que atuam no ramo 

publicitário, as agências, novamente, foram as mais escolhidas como o emprego dos egressos, 

69% deles trabalham em agência de Publicidade, seguido por 31% que assinalaram o item 

“outras empresas”.  

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

36% estão na área da criação, 9% na área de atendimento, 5% na área de planejamento, 9% no 
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departamento de marketing, 9% na área de mídia, 9% na assessoria de comunicação, 9% na 

área de produção gráfica e 9% na área de mídias digitais. Dentre as outras empresas podem 

ser citadas a Publivar On, Focus Produtora de Eventos, Capella Design, Brain Labs, Prefeitura 

Municipal de Santa Maria, Gad'Brivia e Technologica Audio Produtora. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, 79% demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área 

com carteira assinada, 5% demoraram de 6 meses a 1 ano, 5% demorou mais de 1 ano e 11% 

nunca trabalhou com carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais formados 

nessa turma preferiram não ficar muito tempo nas empresas em que trabalhavam, visto que 

42% dos egressos trabalharam em 3 lugares diferentes após a conclusão do curso, 21% 

trabalhou em 4 ou mais lugares e 16% trabalhou em 2 lugares diferentes, restando apenas 

16% que trabalharam em apenas 1 lugar e 5% que não trabalhou em nenhum lugar. 

Quando perguntados sobre a renda bruta mensal dos egressos, foi constatado que a 

maioria são 63% que recebem de R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos por 26% que recebem 

uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00, 5% que recebem mais de R$ 

5.000,00 e 5% que recebem de zero a R$ 1.000,00. Vale acrescentar a informação de que 

menos da metade está insatisfeita com o salário que recebe. Mostrando assim um forte 

descontentamento em relação ao pagamento que as empresas realizam aos publicitários. Foi 

coletado um relato de um dos egressos: 

O mercado publicitário - agências - em geral paga pouco. A maioria dos 

profissionais não tem um salário compatível com o seu esforço, horas extras, 

sacrifícios, estudo, etc. Além de não ser uma profissão regulamentada, onde o 

diploma não é muito reconhecido e que sempre terá alguém aceitando trabalhar por 

menos. E também, salvo raras exceções, não existe um plano de carreira concreto. 

(EGRESSO 1). 

 

A partir da resposta desse egresso, entendeu-se que o mercado publicitário ainda é 

falho e precisa de mudanças para mais satisfação dos funcionários que trabalham em 

empresas que realizam o serviço publicitário. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. Assim, 53% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 16% acredita que o mercado 

estará em retração e 32% acredita que este mercado continuará estável nos próximos 10 anos. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos alguns depoimentos dos egressos. O egresso 1 relatou que  
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Se aprende muito no curso, na verdade um pouco de tudo sobre as possibilidades 

que a propaganda oferece, além da base teórica. Todos os ensinamentos foram e são 

muito válidos, mas a prática é fundamental para aperfeiçoar qualquer tipo de técnica 

nessa área. Quando mais se exercita, mais se aprende a fazer. A vivência de mercado 

também é bastante importante. Ou seja, o curso foi/é fundamental para mim, mas o 

trabalho agrega muito valor a todo conhecimento absorvido durante a faculdade. 

Utilizo muito do que aprendi em aula, mas também uso muito do que tenho 

aprendido no mercado (EGRESSO 1). 

 

Já o egresso 2 escreveu um depoimento mais extenso para falar sobre o curso: 

Infelizmente os ensinamentos da graduação não são muito úteis em minha vida 

profissional atualmente, pois as áreas são significativamente diferentes. Enquanto 

trabalhei na área de publicidade os ensinamentos foram úteis, mas muito 

pontualmente. Para algumas atividades havia conhecimentos específicos que o curso 

havia ensinado, porém na maior parte do tempo os conhecimentos necessários foram 

adquiridos ao desempenhar as funções repetidamente. Acredito que o curso tenha 

um foco muito grande na prática, o que acaba se perdendo caso o profissional não 

atue diretamente em uma agência de grande porte, onde as funções sejam bem 

distribuídas. O foco na teoria acaba sendo menor e a falta desse conhecimento acaba 

pesando na busca por melhores cargos no mercado. (EGRESSO 2). 

 

A partir dessa análise, acredita-se que, nesta turma, houve divisões de pensamentos em 

relação aos ensinamentos do curso, visto que alguns alunos citaram o bom desempenho do 

curso em incentivar a prática no mercado publicitário e outros alunos acreditam não haver 

foco prático, porém enquanto atuantes no mercado, puderam aproveitar os ensinamentos. 

Porém, não há como generalizar um perfil, pois os relatos foram relativamente distintos e os 

alunos tiveram experiências singulares ao realizar o curso. Assim, o curso segue com a sétima 

turma. 

 

 

4.1.7 Sétima turma – 1º semestre de 2010 

 

7ª turma 

 

20 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1HzE1LaJafJRgUMSoltjUP_6C9SZrWT

At8M5Fu7zrFD4/edit 

 

A sétima turma contou com 20 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 58% dos egressos são jovens adultos de 26 a 30 anos, sendo 

que 26% têm até 25 anos, 11% têm entre 31 e 35 anos e 5% têm entre 36 e 40 anos. Todos 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no primeiro semestre do ano de 2010 e 

destes egressos, 63% correspondem ao público feminino e 37% ao masculino, em sua maioria 

solteiros (as), e há grande diversidade de cidades natais na turma, afinal, os egressos são 

naturais de várias cidades gaúchas e até outros estados diferentes, como é o caso de alunos 

que nasceram no Distrito Federal e na Bahia. Em Santa Maria, residem 68% dos egressos da 
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7ª turma e dentre os destinos escolhidos vale salientar a cidade de Jaipur, na Índia, São Paulo 

e a cidade interiorana de Tupanciretã, este, estando na lista de publicitários que resolveram 

investir no interior como centro profissional. 

Quando perguntados sobre viagens para o exterior, 16% afirmaram ter morado fora do 

país, sendo que 60% destes viajaram para turismo, 30% para trabalhar e 10% para estudar. 

Vale informar que a Índia, a Nova Zelândia e os Estados Unidos foram alguns dos destinos 

escolhidos pelos egressos que saíram do país. 

Para poder iniciar as atividades acadêmicas, 75% dos egressos ingressaram a partir da 

realização do vestibular, sendo que 15% ingressaram a partir de transferência interna, 5% 

ingressaram a partir de transferência externa e 5% assinalaram a opção “outro”. Com relação 

ao recebimento de auxílio de alguma bolsa ou financiamento estudantil, 58% afirmaram não 

ter recebido nenhum auxílio desse gênero e 21% receberam assistência educacional do Centro 

Universitário Franciscano, 11% receberam auxílio do FIES e 5% receberam auxílio do 

PROUNI. No caso de possíveis auxílios financeiros gerados pela instituição, foi constatado 

que 45% dos ex-alunos não receberam auxílio financeiro na época, 30% receberam a partir da 

monitoria, 10% receberam a partir do PROBIC e 10% receberam a partir de tutoria. 

Foi descoberto, a partir da análise do questionário, que 67% dos egressos participaram 

como ouvintes de eventos da área, 22% como apresentador de trabalhos e 11% responderam o 

item “outros” porém não revelaram a forma de participação, sendo que os três eventos mais 

citados pelos egressos foram o Fórum de Comunicação, Festival Mundial de Publicidade de 

Gramado e Maximídia. 

No curso não há obrigatoriedade em relação ao estágio, porém a grande maioria 

realizou estágio durante a graduação, no caso da sétima turma, 95% realizou estágio, sendo 

que apenas 19% foi efetivado na empresa em que estagiavam. Vale salientar que as empresas 

que mais admitiram estagiários dessa turma são a Gema, agência experimental da Unifra e o 

próprio Centro Universitário Franciscano em vários departamentos, como TV Unifra e núcleo 

audiovisual, esse deve ter sido o motivo para não haver um número expressivo de alunos que 

foram efetivados nas empresas, afinal, não há como efetivar um aluno em uma agência 

experimental. Uma informação importante de acrescentar é que do total de egressos, 53% da 

turma exerceram alguma atividade remunerada durante a graduação, fora o estágio.  

O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de apenas 11% da turma, sendo 

que os únicos alunos que publicaram artigo tiveram como orientadoras as Professoras Taís 

Steffenello Ghisleni e Pauline Neutzling, Fraga. 
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Nessa turma, mais da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. Dos 58% que continuaram estudando, 50% fizeram especialização, 17% fizeram 

mestrado, 8% fizeram curso de extensão e 25% responderam o item “outro”, mas não 

revelaram a resposta. Além disso, 11% dos egressos já cursaram algum outro curso de 

graduação e 5% estão cursando na atualidade, sendo que os cursos concluídos por uma fatia 

da turma são Jornalismo e Ciências Biológicas e a fatia que está cursando, hoje, faz Ciências 

Contábeis. 

Com relação em exercer a profissão, foi constatado que houve grande preferência dos 

ex-alunos em seguir atuando como publicitários, já que 74%, hoje, trabalham na área, sendo 

que os 26% que preferiram rumar para outro mercado, escolheram isso por alguns fatores 

pertinentes: 40% escolheram outras empresas pelo salário das mesmas ser mais atrativo, 20% 

já trabalhavam em outra atividade antes da formatura e resolveram continuar e 20% 

continuam estudando. Já dentre os 74% que atuam no ramo publicitário, as agências, dessa 

vez, não foram as mais escolhidas como o emprego dos egressos, assim, apenas 33% deles 

trabalham em agência de Publicidade, seguido por 13% em veículos de comunicação, 7% em 

departamento de Marketing. A grande maioria preferiu assinalar o item “outras empresas”.  

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

21% está na área da criação, 7% na área de atendimento, 21% na área de planejamento, 7% no 

departamento de marketing, 14% na área de mídia, 7% na área de produção gráfica e 14% na 

área de mídias digitais. Dentre os publicitários que trabalham em Veículos de Comunicação, 

33% trabalham na área de criação e 67% assinalaram o item “outras”, mas não revelaram seu 

cargo dentro do veículo. Dentre as outras empresas podem ser citadas o Grupo Apta, o Grupo 

Felice, a RBS TV, a Rádio Medianeira FM/AM, a Pmweb Responsys e o Sindicato Rural, 

além de alguns terem afirmado exercer a profissão como freelancer. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, 30% demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área 

com carteira assinada, 15% demoraram de 6 meses a 1 ano, 25% demoraram mais de 1 ano e 

30% nunca trabalharam com carteira assinada. A partir da análise foi constatado que muitos 

dos profissionais formados nessa turma trabalharam em mais de um lugar desde a sua 

formatura. A informação é de que 32% dos egressos trabalharam em 3 lugares diferentes após 

a conclusão do curso, também 32% trabalharam em 2 lugares diferentes, 32% trabalharam em 

apenas 1 lugar e 5% trabalharam em 4 ou mais lugares. 

Quando perguntados sobre a renda bruta mensal dos egressos, foi constatado que a 

maioria são 79% que recebem de R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos por 11% que recebem 
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de zero a R$ 1.000,00 e 11% que recebem uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à 

R$ 5.000,00. Viu-se como importante acrescentar a informação de que 61% acreditam que o 

seu salário está compatível com a sua função e 39% acredita não ser compatível. Essa 

insatisfação se dá a partir de uma análise que constatou que no mercado publicitário, muitas 

vezes, a demanda de trabalho é muito grande, porém o salário não é compatível com essa 

demanda. Notou-se, assim, certa indignação pelo fato do profissional acumular funções sem 

receber acréscimo no salário ou pagamento de hora extra. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. Assim, 37% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 16% acredita que o mercado 

estará em retração e 47% acredita que este mercado continuará estável nos próximos 10 anos. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos alguns depoimentos dos egressos. O egresso 1 relatou que  

 

Os ensinamentos do curso de Publicidade e Propaganda foram importantes na minha 

vida como um todo. Não atuo na área da publicidade. Mas ter cursado o ensino 

superior foi uma conquista na minha vida e ampliou os meus conhecimentos gerais. 

Minha visão de mundo é outra após a conclusão do curso (EGRESSO 1). 

 

Já o egresso 2 escreveu um depoimento mais extenso e mais crítico para falar sobre o 

curso: 

O conhecimento adquirido na faculdade com certeza foram de grande valia para o 

desenvolvimento profissional. As teorias de mídia e redação publicitárias, assim 

como produção e planejamento são utilizadas até hoje. Porém, na parte de pesquisa, 

o curso não subsidiou apoio, pois apenas escrevi e publiquei artigo, na pós 

graduação. Na questão de mídias sociais, web 2.0 e cibercultura o curso de 

publicidade e propaganda da Unifra também não foi completo, é claro, que no ano 

que me formei (2010) ainda estávamos na "era orkut", então é claro, que esta parte 

ficou falha, de acordo com o comportamento atual e avanço tecnológico. Mas as 

aulas de cibercultura não foram relevantes. Obtive estes conhecimentos na pós 

graduação, por isso, a importância da reciclagem e constante aprendizado em nossa 

profissão, como comunicólogos (EGRESSO 2). 

 

Porém, vale acrescentar a essa pesquisa a informação de que o curso já reformulou a 

sua grade curricular e, hoje em dia, com o acréscimo de disciplinas e atualização do corpo 

docente, o curso poderia suprir os déficits apontados por este egresso. A partir dessa análise, a 

pesquisa segue com a oitava turma. 
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4.1.8 Oitava turma – 2º semestre de 2010 

 

8ª turma 

 

17 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1VjaqeVF59p4Wd6_b7hFGBgfgPuDqN3

6hU2S2_CKU7QA/edit 

 

A oitava turma contou com 17 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que 53% dos egressos são jovens adultos de até 25 anos, sendo que 

os outros 47% estão incluídos no grupo dos que tem entre 26 a 30 anos de idade. Todos 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2010 e 

destes egressos, 71% correspondem ao público feminino e 29% ao masculino, em sua maioria 

solteiros (as), e há grande diversidade de cidades natais na turma, afinal, os egressos são 

naturais de várias cidades gaúchas diferentes, porém, há forte predominância de ex-alunos 

naturais de Santa Maria. Na cidade citada, residem 53% dos egressos da 8ª turma e o destino 

da maioria dos 47% é bem seleto, algumas cidades escolhidas foram a cidade de Dublin, na 

Irlanda, Cachoeira do Sul e Brasília, além de alguns que tomaram o destino de Porto Alegre. 

Quando perguntados sobre moradia no exterior, 24% afirmaram ter morado fora do país, 

sendo que 43% viajaram para realizar turismo apenas, 43% viajaram para estudar e 14% para 

trabalhar. Vale informar que o Canadá, a Espanha, os Estados Unidos e a Irlanda foram 

alguns dos destinos escolhidos pelos egressos que saíram do país. 

Para adentrar nessa turma 82% dos egressos ingressaram a partir da realização do 

vestibular e 6% ingressaram a partir de uma transferência externa, o restante preferiu não citar 

a forma de ingresso. Com relação a um possível recebimento de auxílio de alguma bolsa ou 

financiamento estudantil, 47% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio desse gênero, 35% 

dos egressos receberam assistência educacional do Centro Universitário Franciscano e outros 

18% receberam auxílio pelo PROUNI. Já no caso do recebimento de algum auxílio financeiro 

provindo da instituição durante a graduação, 71% diz não ter recebido nenhum auxílio desse 

gênero e 29% receberam auxílio a partir da realização de monitorias. 

Foi constatado a partir da análise do questionário que 81% dos egressos participaram 

como ouvintes de eventos da área e 19% como apresentadores de trabalhos, sendo que os três 

eventos mais citados pelos egressos foram o Fórum de Comunicação, o Festival Mundial de 

Publicidade de Gramado e o Prêmio Universitário de Publicidade Unifra. 

Como já foi falado anteriormente, no curso, não há obrigatoriedade em relação ao 

estágio, porém a grande maioria realizou estágio durante a graduação, no caso da oitava 

turma, 94% realizaram estágio e vale acrescentar a informação de que houve empresas que 
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mais admitiram estagiários provindos dessa turma. A maioria dos alunos passou pela Gema, 

Agência Experimental da Unifra, tornando-a, assim, a que mais ofereceu estágio para eles, 

bem como a Cia de Propagandas que também teve um bom número de estágios concedidos 

aos alunos desta turma. Apenas 19% dos egressos que estagiaram foram efetivados nas 

empresas em que trabalhavam e, também, apenas 18% exerceram alguma atividade 

remunerada durante a graduação, fora o estágio. O envio de artigos durante a graduação ficou 

por conta de apenas 12% da turma, sendo que as duas orientadoras que ajudaram os alunos a 

publicarem esses artigos foram as professoras Janea Kessler e Taís Steffenello Ghisleni. 

Nessa turma, poucos alunos preferiram prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. Dos 35% que continuaram estudando, 100% fizeram cursos de especialização. 

Além de estudos dentro da área da Publicidade, 16% fizeram algum outro curso de graduação, 

antes ou depois de Publicidade - sendo que um desses foi o curso de Letras - e 16% está 

cursando, atualmente, algum curso superior, um deles é o curso de Jornalismo, apontando, 

assim, o interesse deste egresso em abranger seu conhecimento em relação a comunicação em 

si. Viu-se importante acrescentar no presente trabalho a informação de que 94% da oitava 

turma se formaram em um evento solene. 

Com relação à profissão de publicitário, foi constatado que houve preferência dos ex-

alunos em seguir atuando como publicitários, já que 65% trabalham na área, sendo que os 

outros 35% que preferiram rumar para outro mercado, escolheram desistir de atuar como 

publicitários por alguns fatores: 50% deles escolheram outras empresas pelo salário das 

mesmas ser mais atrativo, 17% encontraram melhores oportunidades em outras empresas, 

17% continuaram estudando e 17% assinalaram o item “outros”, mas não revelaram o motivo 

da desistência na área publicitária. Dentre os 65% que, hoje, atuam no mercado publicitário, 

as agências, juntamente com o item “outras empresas”, foram as mais escolhidas como o 

emprego dos egressos, 36% deles trabalham em agências de Propaganda, seguido por 36% 

que assinalaram o item “outras empresas” e 27% que assinalaram o item Departamento de 

Marketing. 

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

33% estão na área da criação, 17% na área de planejamento e 50% na área de mídias digitais. 

Dentre as outras empresas que os 36% trabalham hoje em dia, podem ser citadas a StudioMe, 

a Ambev, a WBI Brasil, a Verdes Vales, o LM Grupo Design Visual e a EMS Sigma Pharma. 

Vale lembrar que nessa turma alguns alunos resolveram citar que o exerceram ou exercem o 

trabalho de freelancer. Quanto ao período entre o término do curso e o início de um trabalho 

com a carteira assinada, 24% demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na 
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área com carteira assinada, 24% demoraram de 6 meses a 1 ano, 24% demorou mais de 1 ano 

e 29% nunca trabalhou com carteira assinada. Entendeu-se que, diferentemente das outras 

turmas, muitos dos profissionais formados na oitava turma preferiram ficar trabalhando em 

apenas 1 empresa após formados. Os números apontam que 35% trabalharam em apenas 1 

lugar, 24% trabalharam em 2 lugares diferentes, 24% dos egressos trabalharam em 3 lugares 

diferentes após a conclusão do curso, 12% não trabalharam em nenhum lugar e 6% 

trabalharam em 4 ou mais lugares após concluírem o curso de graduação no Centro 

Universitário Franciscano. 

Quando perguntados sobre a renda bruta mensal dos egressos, foi constatado que a 

maioria são 59% que recebem de R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos por 24% que recebem 

de zero a R$ 1.000,00, 12% que recebem acima de R$ 5.000,00 e 6% que recebem uma faixa 

salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00. É importante acrescentar neste trabalho a 

informação de que a maior parte (57%) está satisfeita com o salário que recebe. Com base nos 

43% que estão insatisfeitos e com base, também, nos comentários dos mesmos em relação aos 

seu descontentamento, pode-se analisar que o mercado publicitário está desvalorizado pelo 

grande fluxo de trabalho exigido. Muitas vezes, em alguns lugares, o salário é muito abaixo 

da média. 

Com relação ao futuro da profissão, em média, os egressos se posicionam 

extremamente positivos quanto a isso. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará 

a situação da publicidade em 10 anos. Assim, 41% dos egressos acreditam que, nos próximos 

10 anos, o mercado de trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá e 59% 

acredita que este mercado continuará estável nos próximos. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos o depoimento de um dos egressos. O egresso 1 relatou que  

 

Os quatro anos de formação na Unifra serviram como base de crescimento pessoal e 

profissional. Tenho um enorme carinho pelos professores que foram pacientes e 

corajosos e insistiram para que a nossa turma fosse preparada para o mercado. 

Estudar é pensar. E é com isso que afinal nos trabalhamos: o pensamento. De 

preferência o mais criativo possível (EGRESSO 1). 

 

A partir dessa análise, notou-se boa relação professor/aluno com essa turma. Assim, a 

pesquisa segue com a nona turma. 
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4.1.9 Nona turma – 1º semestre de 2011 

 

9ª turma 

 

20 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1SMWWx23KUmUHqzsajQ12QZ1v6o4p

RutoXVDv743N31Y/edit 

 

A nona turma contou com 20 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que o universo da pesquisa se equivale a jovens de até 30 anos, que 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no primeiro semestre do ano de 2011. Sendo 

que 50% têm até 25 anos e os outros 50% estão na faixa dos 26 aos 30 anos. 

Com relação ao número total de egressos dessa turma, o público masculino e o 

feminino estão divididos exatamente na metade. 50% correspondem ao público feminino e 

50% ao masculino, em sua maioria solteiros (as), e grande parte é natural do estado do Rio 

Grande do Sul, porém, tendo alguns ex-alunos com naturalidade provinda de outros estados, 

um exemplo é o estado do Paraná. Destes, exatos 50% continuaram a residir na cidade de 

Santa Maria e vale salientar que houve muitos destinos distintos escolhidos pelos egressos. 

Dentre os destinos estão a cidade de Dublin, na Irlanda, o Rio de Janeiro, Palmas, no estado 

do Tocantins e as cidade interioranas de Caçapava do Sul e Agudo, estas estando na lista de 

cidades escolhidas pelos publicitários que resolveram investir no interior como centro 

profissional. Seguindo a linha de destinos, quando perguntados sobre moradia no exterior, 

apenas 10% afirmaram ter morado fora do país, sendo que a Argentina e a Austrália foram 

alguns dos destinos escolhidos pelos egressos que saíram do país. Eles ainda afirmam que 

57% viajaram para realizar turismo, 14% foram para o exterior trabalhar e 29% para fins de 

estudo. 

Do número total de alunos, 75% ingressaram na instituição a partir da realização do 

vestibular, 15% ingressaram a partir de transferência externa e 5% ingressaram a partir de 

transferência interna, os outros 5% assinalaram o item “outros”, mas não revelaram a forma 

de ingresso na instituição. Com relação a um possível recebimento de auxílio de alguma bolsa 

ou financiamento estudantil, 55% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio desse gênero, já 

40% receberam assistência educacional do Centro Universitário Franciscano e 5% receberam 

auxílio do PROUNI. No caso do recebimento de algum auxílio financeiro institucional 

durante a graduação, 48% disseram não ter recebido nenhum auxílio desse gênero 24% 

receberam a partir da monitoria, 20% receberam a partir de tutoria e 8% receberam a partir do 

PROBIC. 
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Quando questionados sobre a participação em eventos da instituição, foi constatado 

que 69% dos egressos participaram como ouvintes de eventos da área, 27% como 

apresentador de trabalhos e 4% responderam o item “outros”, porém não revelaram a forma 

de participação, destes, a grande maioria citou o Fórum de Comunicação, o Intercom e o 

Festival Mundial de Publicidade de Gramado como os eventos considerados mais importantes 

para eles.  

Em relação ao estágio no período de graduação, 75% realizaram estágio, sendo que 

apenas 19% foram efetivados na empresa em que estagiavam e exatamente 50% exerceram 

alguma atividade remunerada, fora o estágio, durante a graduação. Vale acrescentar a 

informação de que as empresas que mais receberam estagiários provindos dessa turma são a 

Gema, agência experimental da Unifra e a agência santa-mariense Cia de Propagandas, assim 

como várias outras agências e empresas localizadas em Santa Maria. 

O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de apenas 10% da turma, sendo 

que apenas 1 egresso revelou a sua orientadora nesse processo. No caso, a orientadora foi a 

Profa. Angela Lovato Dellazzana. 

Nessa turma, mais da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. 50% continuaram os estudos após o término do curso, sendo que 60% fizeram 

especialização, 10% fizeram mestrado, 10% fizeram curso de extensão e 20% responderam o 

item “outro”, mas não revelaram a resposta. Seguindo a linha de estudos fora a graduação em 

publicidade, 10% cursaram outro curso de graduação e outros 10% estão cursando novamente 

um outro curso superior. Foram revelados apenas os cursos que 2 egressos estão cursando, no 

caso eles estudam Jornalismo e Produção Editorial. Vale informar que metade da turma se 

formou em um evento solene. 

Com relação à profissão, foi constatado que houve preferência dos ex-alunos em 

seguir atuando como publicitários. Hoje, 60% trabalham na área e dentre estes que atuam no 

mercado publicitário, o item “outras empresas” foi o mais assinalado, deixando as agências de 

propaganda em segundo lugar, com 25%, seguidos de 17% que trabalham em veículos de 

comunicação e 17% que trabalham em departamentos de Marketing. 

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

20% estão na área da criação, 20% na área de atendimento, 10% na área de planejamento, 

10% na área de mídia, 30% na área de produção gráfica e 10% assinalaram o item “outros”, 

mas não revelaram a área. Seguindo a mesma linha, os veículos de comunicação recebem 

25% desses publicitários para trabalhar com criação, outros 25% estão na área de 

planejamento e 50% assinalaram o item “outras”, mas não quiseram revelar o cargo. Ainda se 
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tratando de mercado, as outras empresas citadas pelos egressos foram estão a Mídia Urbana, o 

Grupo RBS, a Câmara de Vereadores, o #Será que tá certo?, o StudioMe, o SEG - Sistema 

Educacional Galileu, o Dupont do Brasil S.A, e a Oi S.A. Vale acrescentar que há motivos 

para os 40% desistirem de rumar pelo caminho do mercado publicitário: 29% escolheram 

outras empresas por elas oferecerem melhores oportunidades, 14% escolheram outras 

empresas pelo salário das mesmas ser mais atrativos, 14% já trabalhavam antes de se formar e 

preferiram seguir no emprego e 14% continuam estudando. O restante assinalou o item 

“outros”. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, 45% demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área 

com carteira assinada, 25% demoraram de 6 meses a 1 ano, 5% demoraram mais de 1 ano e 

25% nunca trabalharam com carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais 

formados nessa turma preferiram ficar trabalhando em apenas 1 lugar após o término da 

faculdade. Os números apontam que 55% trabalharam em apenas 1 lugar, 20% trabalharam 

em 2 lugares diferentes, 15% não trabalharam em lugar nenhum e 10% dos egressos 

trabalharam em 3 lugares diferentes após a conclusão do curso. Esses dados se dão, 

possivelmente, pelo fato do pouco tempo entre a conclusão do curso dessa turma e a aplicação 

dessa pesquisa. 

A média de renda bruta mensal dos egressos fica por conta dos 60% que recebem de 

R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos pelos 20% que recebem de zero a R$ 1.000,00, 15% que 

recebem uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00 e pelos e 5% que 

recebem acima de 5.000,00. Vale salientar que 58% acreditam que o seu salário está 

compatível com a sua função. Dentre os 42% que pensam o contrário, que mostram 

descontentamento, é importante acrescentar no presente trabalho a citação de um dos egressos 

sobre o salário destinado ao publicitário: 

 

Porque a função exige preparo e qualificação e para que o profissional se qualifique 

cada vez mais, é necessário que sejam feitos investimentos, e estes necessitam de 

recursos. Quanto melhor for a remuneração de um profissional, maior o seu 

investimento em qualificação, e maiores os retornos dados à empresa na qual ele 

desenvolve a sua função. Contentar-se é acomodar-se em uma zona de conforto e 

correr o risco de estagnar. É preciso almejar mais, buscar mais, contribuir mais, e 

crescer mais (EGRESSO 1). 

 

  A partir da contribuição desse aluno, entendeu-se que o salário de um publicitário só 

será de acordo com o que ele deseja se o mesmo perseverar e trabalhar para que isso seja 

alcançado. 
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Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. Assim, 65% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 5% acredita que o mercado 

estará em retração e 30% acredita que este mercado continuará estável nos próximos 10 anos. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos o depoimento de um dos egressos. O egresso 1 relatou que  

 

A faculdade traz muita base para qualquer atividade exercida, traz embasamento 

para argumentar com os clientes, mas não traz muito da realidade do mercado. Deu 

pra sentir que o mercado é muito diferente do que era trabalho na academia, pois, 

principalmente no mercado de Santa Maria, não há uma cultura de grandes 

investimentos na nossa área, tendo que sempre surpreender e ser criativo com 

baixíssimos orçamentos (EGRESSO 1). 

 

Notou-se, a partir desta contribuição, que o mercado publicitário, em especial o 

mercado santa-mariense, ainda é muito distinto do que se estuda na academia, a qual prepara 

para os grandes centros de forma geral. Problema esse que, com a mudança da grade 

curricular pode ter sido curado, afinal, esse aluno é um egresso do ano de 2011. A partir dessa 

análise, a pesquisa segue com a décima turma. 

 

 

4.1.10 Décima turma – 2º semestre de 2011 

10ª 

turma 

 

22 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1ukH-

KgkmTwe6PjRQUqX86nHfDAT_pVcstEozJ66QLbE/edit 

 

A décima turma contou com 22 alunos formados e a partir da análise do questionário 

respondido, foi constatado que o universo da pesquisa se equivale a jovens de até 35 anos, 

sendo que 67% têm até 25 anos de idade, 24% têm entre 26 e 30 anos e 10% estão na faixa 

dos 31 a 35 anos. Todos concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo 

semestre do ano de 2011. 

Destes egressos, 48% correspondem ao público feminino e 52% ao masculino, na 

maioria solteiros (as), e a maior parte é natural do estado do Rio Grande do Sul, tendo Santa 

Maria como a cidade que mais tem naturais provindos dela nessa turma. Do número total de 

egressos, apenas 57% residem atualmente na cidade em que estudaram, sendo que os outros 

43% escolheram Porto Alegre, Quaraí, Canoas e outras cidades como destino profissional. 
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Seguindo a linha de destinos, quando perguntados sobre moradia no exterior, apenas 10% 

afirmaram ter morado fora do país, sendo que a França e a Austrália foram alguns dos 

destinos escolhidos pelos egressos que saíram do país. Eles ainda afirmam que 33% viajaram 

para realizar turismo, 33% foram para o exterior trabalhar e 33% para fins de estudo. 

Do número total de alunos, 73% ingressaram na instituição a partir da realização do 

vestibular, 14% ingressaram a partir de transferência interna e 9% ingressaram a partir de 

transferência externa, os outros 5% assinalaram item “outros”, mas não revelaram a forma de 

ingresso na instituição. Com relação a um possível recebimento de auxílio de alguma bolsa ou 

financiamento estudantil, 71% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio desse gênero, já 

19% receberam assistência educacional do Centro Universitário Franciscano e 10% 

receberam auxílio do PROUNI. No caso do recebimento de algum auxílio financeiro 

institucional durante a graduação, 67% disseram não ter recebido nenhum auxílio desse 

gênero e 29% receberam a partir da monitoria. 

Quando questionados sobre a participação em eventos da instituição, foi constatado 

que 66% dos egressos participaram como ouvintes de eventos da área e 34% como 

apresentador de trabalhos, a grande maioria citou o Fórum de Comunicação, Festival Mundial 

de Publicidade de Gramado, Intercom e Jornada Acadêmica como os eventos considerados 

mais importantes para eles.  

Em relação ao estágio no período de graduação, 62% realizaram estágio, sendo que 

apenas 36% desses foram efetivados na empresa em que estagiavam e 48% do número total 

exerceram alguma atividade remunerada, fora o estágio, durante a graduação. Vale 

acrescentar a informação de que as empresas que mais receberam estagiários provindos dessa 

turma são a Gema, agência experimental de Propaganda da Unifra e a agência santa-mariense 

Cia de Propagandas, assim como várias outras agências e empresas localizadas em Santa 

Maria e também em Porto Alegre. O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de 

apenas 29% da turma, sendo que a orientadora que mais auxiliou alunos na publicação de 

artigos, nessa turma, foi a Prof. Caroline De Franceschi Brum. 

Nessa turma, mais da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área de 

Publicidade. 57% continuaram os estudos após o término do curso, sendo que 58% fizeram 

especialização, 17% fizeram curso de extensão e 25% responderam o item “outro”, mas não 

revelaram a resposta. Seguindo a linha de estudos fora a graduação em publicidade, 19% 

cursaram outro curso de graduação e outros 10% estão cursando novamente um outro curso 

superior. Dentre os que já se formaram em outros cursos estão as formações em Letras 
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Português/Inglês, Direito e Marketing digital e entre os que estão cursando, um deles faz 

produção editorial e outro cursa Direito. 

Com relação à profissão de publicitário, foi constatado que houve preferência dos ex-

alunos em não seguir atuando como publicitários. Hoje, apenas 48% trabalham na área e 

dentre estes que atuam no mercado publicitário, as agências de propaganda foram os locais 

mais procurados para os egressos exercerem a profissão. Os números seguem com 18% que 

trabalham em departamento de Marketing e 27% que assinalaram o item “outras empresas”. 

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 31% na 

área de produção gráfica, 15% no departamento de marketing, 15% na área de planejamento, 

15% na área de mídia, 8% estão na área da criação, 8% na área de atendimento e 8% em 

mídias digitais. Como mencionado, havia o item “outras empresas” em que 27% dos egressos 

assinalaram, destas, pode-se citar algumas: a RSWA, a CDL Compras, a Prefference Brindes 

e a HappyHouse Brasil. 

Vale acrescentar que há motivos para os expressivos 52% desistirem de rumar pelo 

caminho do mercado publicitário: 50% escolheram outras empresas pelo salário das mesmas 

ser mais atrativos, 30% continuam estudando e 20% escolheram outras empresas por elas 

oferecerem melhores oportunidades, outros 33% assinalaram o item “outros” mas não 

revelaram o motivo. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, 48% demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área 

com carteira assinada, 5% demoraram de 6 meses a 1 ano, 10% demoraram mais de 1 ano e 

38% nunca trabalharam com carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais 

formados nessa turma preferiram não mudar muito os locais de trabalho após o término da 

faculdade. Os números apontam que 29% trabalharam em apenas 1 lugar, 51% trabalharam 

em 2 lugares diferentes, 10% dos egressos trabalharam em 3 lugares e 10% não trabalharam 

em lugar nenhum após a conclusão do curso. Esses dados se dão, possivelmente, pelo fato do 

pouco tempo entre a conclusão do curso dessa turma e a aplicação dessa pesquisa. 

A média de renda bruta mensal dos egressos fica por conta dos 52% que recebem de 

R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos pelos 24% que recebem de zero a R$ 1.000,00, 19% que 

recebem uma faixa salarial bruta mensal de R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00 e pelos e 5% que 

recebem acima de 5.000,00. Vale salientar que 42% acreditam que o seu salário está 

compatível com a sua função. Dentre os 58% que pensam o contrário, que mostram 

descontentamento, é válido incluir no presente trabalho duas contribuições de egressos da 

décima turma sobre o salário destinado ao publicitário: 
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O piso salarial não é compatível com os gastos mensais necessários para manter as 

contas básicas de uma família em dia (EGRESSO 1). 

 

 Já o egresso 2 se estendeu um pouco mais para comentar o assunto: 

Acredito que na nossa profissão, principalmente os cargos iniciais (como assistente, 

executivo júnior), são pouco valorizados financeiramente, pois o volume de trabalho 

e a responsabilidade são altos, mesmo que menores se comparados a diretores e 

afins, e os salários normalmente não são suficientes para os gastos mensais básicos 

(EGRESSO 2). 

 

 Além de notar um descontentamento por parte do baixo piso salarial, notou-se 

também o fato da possível desvalorização do publicitário vindo do interior, de acordo com 

outros relatos. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. Assim, 38% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 14% acredita que o mercado 

estará em retração e 48% acredita que este mercado continuará estável nos próximos 10 anos. 

A pesquisa deixou em aberto um espaço para os egressos relatarem sobre a 

contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a sua vida profissional. A partir 

disso, ressaltamos o depoimento de um dos egressos. O egresso 1 relatou que  

 

... no curso de publicidade, aprendi que não basta ser apenas um bom aluno e 

dedicar-se apenas às atividades sugeridas pela graduação. As faculdades de 

publicidade e propaganda apenas direcionam o universitário, mas quem faz o 

caminho é ele próprio (EGRESSO 1). 

 

Notou-se, a partir desta contribuição, que o egresso formado no curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano tem a noção da valia do esforço e do 

empenho gerados dentro e fora de uma instituição, e que também tem parte fundamental na 

construção da sua própria trajetória acadêmica e profissional. 

 

 

4.1.11 Décima primeira turma – 1º semestre de 2012 

11ª 

turma 

 

15 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1d6w2i1T9kyeceSE6Ng6PxEeTrm2fc-

9_D_15y2wN6sM/edit 

 

A décima primeira turma contou com 15 alunos e igualmente a quarta turma, tem o 

menor número de egressos. Por este fato e pelo pesquisador ter “amizade” com a maioria dos 

mesmos no Facebook, as respostas foram obtidas mais rapidamente. 
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A partir da análise do questionário respondido, foi constatado que o universo da 

pesquisa se equivale a jovens de até 30 anos, sendo que 64% destes têm até 25 anos. Todos 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2012. 

Destes egressos, 64% correspondem ao público feminino e 36% ao masculino, na 

maioria solteiros (as), e a maior parte é natural de várias cidades gaúchas, mas com 

predominância em ex-alunos nascidos em Santa Maria. Do número total de egressos, a 

maioria de 79% residem atualmente na cidade em que estudaram, fato esse que pode ser 

justificado pelo curto período entre a formatura dos egressos da décima primeira turma e a 

aplicação da pesquisa. Assim, os outros 21% que saíram da cidade escolheram Porto Alegre, 

Alegrete e São José, no estado de Santa Catarina. Seguindo a linha de destinos, quando 

perguntados sobre moradia no exterior, 14% afirmaram ter morado fora do país, sendo que a 

Inglaterra foi o destino desta pequena fatia da turma que preferiu rumar para o exterior. Eles 

ainda afirmam que 50% viajaram para realizar turismo e 50% para fins de estudo. 

Na questão ingresso na instituição, 86% ingressaram na instituição a partir da 

realização do vestibular e os outros 14% assinalaram item “outros”, mas não revelaram a 

forma de ingresso na instituição. Com relação a um possível recebimento de auxílio de 

alguma bolsa ou financiamento estudantil, 50% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio 

desse gênero, já 36% receberam assistência educacional do Centro Universitário Franciscano 

e 14% receberam auxílio do PROUNI. Já no caso do recebimento de algum auxílio financeiro 

institucional durante a graduação, 63% disseram não ter recebido nenhum auxílio desse 

gênero, 25% receberam a partir da monitoria e 13% receberam auxílio pelo PROBIC. 

Quando questionados sobre a participação em eventos da instituição, constatou-se que 

60% dos egressos participaram como ouvintes de eventos da área e 30% como apresentador 

de trabalhos, a grande maioria citou o Fórum de Comunicação, o Madrugadão Feevale e o 

Intercom como os eventos considerados mais importantes para eles.  

Em relação ao estágio no período de graduação, 79% realizaram estágio, sendo que 

apenas 42% desses foram efetivados na empresa em que estagiavam e 14% do número total 

exerceram alguma atividade remunerada, fora o estágio, durante a faculdade. É importante 

salientar a informação de que as empresas que mais receberam estagiários provindos dessa 

turma são a Gema, Agência Experimental de Propaganda da Unifra e as agências santa-

marienses Cia de Propagandas e Art & Meio, bem como várias outras agências e empresas 

localizadas em Santa Maria. 
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 O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de apenas 14% da turma, 

sendo que a professora que mais orientou alunos na publicação de artigos, nessa turma, foi a 

Prof. Taís Steffenello Ghisleni. 

Nessa turma, menos da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área 

de Publicidade. Dentre os 43% que continuaram os estudos após o término do curso, 40% 

fizeram especialização, 20% fizeram curso de extensão e 40% responderam o item “outro”, 

mas não revelaram a resposta. Na mesma linha de estudos, fora a graduação em publicidade, 

7% afirmaram já terem feito outro curso de graduação e outros 7% estão cursando, 

novamente, um curso superior na atualidade. Entre os ex-alunos de publicidade que estão 

cursando, um deles faz o curso Produção Editorial e o outro faz o curso de Música.  Viu-se 

importante acrescentar no presente trabalho a informação de que 100% da décima turma colou 

grau em um evento solene. 

Com relação à profissão de publicitário, foi constatado que houve preferência dos 

egressos em seguir atuando como publicitários. Hoje, 64% trabalham na área e dentre estes 

que atuam no mercado publicitário, as agências de propaganda, junto com o item “Outras 

empresas” foram os mais assinalados no questionário enviado, sendo 33% para cada. Os 

números seguem com 22% que trabalham em departamento de Marketing e 11% afirmam 

trabalhar, hoje, em veículos de comunicação. Dos publicitários que escolheram as agências de 

propaganda como local de trabalho, 40% estão na área da criação, 20% na área de 

atendimento, 20% na área de planejamento e 20% em mídias digitais. Dos que trabalham em 

veículos de comunicação, 100% deles assinalaram o item “outros”, mas não revelaram a outra 

área de atuação. Também, como mencionado, havia o item “outras empresas” em que 33% 

dos egressos assinalaram, destas, citam-se algumas: a CNA Idiomas, a Imobecia, a Rádio 

Atlântida, o Santa Maria Shopping e o Centro Universitário Franciscano. 

Vale acrescentar que há motivos para os 36% dos egressos desistirem de rumar pelo 

caminho do mercado publicitário e isso, segundo a coleta dos dados, se deu porque 100% dos 

egressos que trabalham fora do mercado publicitário escolheram outras empresas por elas 

oferecerem melhores oportunidades. Em se tratando de período entre o término do curso e o 

início de um trabalho com a carteira assinada, 50% demoraram menos de 6 meses para 

conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 7% demoraram de 6 meses a 1 ano e 

43% nunca trabalharam com carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais 

formados nessa turma preferiram não mudar muito os locais de trabalho após o término da 

faculdade. Os números apontam que 43% trabalharam em apenas 1 lugar, 29% trabalharam 

em 2 lugares diferentes e 29% dos egressos não trabalharam em lugar nenhum após a 
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conclusão do curso. Esses dados se dão, possivelmente, assim como a turma anterior, pelo 

fato do pouco tempo entre a conclusão do curso dessa turma e a aplicação dessa pesquisa. 

A média de renda bruta mensal dos egressos fica por conta dos 64% que recebem de 

R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos pelos 36% que recebem de zero a R$ 1.000,00. Vale 

salientar que 82% acreditam que o seu salário está compatível com a sua função. Entendeu-se, 

dentre relatos dos 18% que mostram descontentamento com relação ao salário recebido, que o 

trabalho publicitário é muito exigente e há muitas atividades realizadas ao mesmo tempo, 

sendo assim, o salário pago pelas empresas acabam sendo muito baixos em relação ao volume 

de trabalho. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade. No caso foi perguntado como eles acreditam que estará a situação da publicidade 

em 10 anos. Assim, 50% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 21% acreditam que o mercado 

estará em retração e 29% acreditam que este mercado continuará estável nos próximos 10 

anos. 

A partir disso, vale ressaltar que alguns egressos deram um parecer sobre a 

contribuição do curso para sua vida profissional. O egresso 1 relatou que 

 

O Curso de Publicidade e Propaganda, além de me proporcionar conhecimentos 

teóricos e práticos sobre as mais diversas subáreas da comunicação, também 

contribuiu com oportunidades para aplicar meu aprendizado, começando pela 

agência experimental, onde conquistei a experiência necessária para partir para 

estágios fora da Instituição. Também percebo que este tempo em que estive mais 

envolvida com o curso, me trouxe contribuições únicas, como viagens à agências 

maiores em Porto Alegre e workshops internos. Além disso, as aulas inaugurais, em 

especial uma que mostrou o lado B da publicidade, me fez perceber e planejar quais 

rumos quero levar para a minha carreira profissional, facilitando as minhas escolas 

sobre o futuro e mostrando que a publicidade é um campo vasto, que vai muito além 

das agências de propaganda (EGRESSO 1). 

 

Notou-se, a partir desta contribuição, que o egresso formado no curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano tem possibilidade de explorar todos os 

conceitos que existe na Publicidade, bem como tem a oportunidade de abrir o leque de 

conhecimento com relação a lugares e experiências em outros campos de trabalho. 

 

 

4.1.12 Décima segunda turma – 2º semestre de 2012 

12ª 

turma 

 

19 egressos 

Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/1_MDA6FN-

ntrdl1MkvpsHxEpPHc0Xe9o3MrV5HFeC1JY/edit 
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A décima segunda turma contou com 19 egressos e foi a última a ser pesquisada. A 

partir da análise do questionário respondido, foi constatado que 94% dos egressos são jovens 

adultos de até 25 anos, sendo que os outros 6% se encaixam na faixa dos 26 a 30 anos. Todos 

concluíram o curso de Publicidade e Propaganda no segundo semestre do ano de 2012 e 

destes egressos, 89% correspondem ao público feminino e 11% ao masculino. Acrescenta-se a 

informação de que essa turma é a única que tem 100% de egressos solteiros. Há, também, 

grande diversidade de cidades natais na turma, afinal, os egressos são naturais de várias 

cidades gaúchas diferentes, sendo que a maior parte é natural de Santa Maria. Nesta, hoje, 

residem apenas 89% dos egressos da 12ª turma e os destinos da maioria dos 11% que saíram 

da cidade foram Caxias do Sul, Santana do Livramento e a cidade de Porto Alegre. Vale 

acrescentar a informação de que houve alunos que preferiram escolher a cidade natal para 

exercer a profissão, apostando assim, no mercado interiorano. Quando perguntados sobre 

moradia no exterior, apenas 6% afirmaram ter morado fora do país, sendo que 80% viajaram 

para realizar turismo e 20% assinalaram o item “outros”. Vale informar que a Bélgica foi um 

dos destinos escolhidos pela porcentagem de egressos que saíram do país. 

Para adentrar nessa turma 84% dos egressos ingressaram a partir da realização do 

vestibular, 5% ingressaram por meio de transferência interna, 5% ingressaram por meio de 

transferência externa e 5% assinalaram a opção “outro”, mas não revelaram a forma de 

ingresso. Com relação a um possível recebimento de auxílio de alguma bolsa ou 

financiamento estudantil, 33% afirmaram não ter recebido nenhum auxílio desse gênero e 

61% dos egressos recebeu assistência educacional do Centro Universitário Franciscano, além 

dos 6% que receberam auxílio do PROUNI. Já no caso do recebimento de algum auxílio 

financeiro institucional durante a graduação, 55% dizem não ter recebido nenhum auxílio 

desse gênero, 20% receberam a partir da monitoria, 10% receberam auxílio de tutoria, 5% 

receberam auxílio pelo PROBIC e 10% assinalaram o item “outros”. Foi constatado a partir 

da análise do questionário que 63% dos egressos participaram como ouvintes de eventos da 

área e 37% como apresentador de trabalhos, sendo que os três eventos mais citados pelos 

egressos foram o Fórum de Comunicação, o Prêmio Universitário de Publicidade da Unifra e 

o Intercom. 

Como já foi falado anteriormente, no curso, não há obrigatoriedade em relação ao 

estágio, porém a grande maioria realizou estágio durante a graduação, no caso dessa turma 

94% realizou estágio e vale acrescentar a informação de que dentre as empresas em que os 

alunos mais realizaram o estágio estão várias agências e empresas santa-marienses, mas a 
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Gema, agência experimental da Unifra, foi a que mais teve estágios ocupados pelos egressos 

dessa turma. Os números apontam que 35% dos egressos que estagiaram foram efetivados nas 

empresas em que trabalhavam e 44% exerceram alguma atividade remunerada durante a 

graduação, fora o estágio. O envio de artigos durante a graduação ficou por conta de 39% da 

turma, sendo que a professora que orientou a maioria dos alunos que publicaram tais artigos 

foi a Prof. Taís Steffenello Ghisleni. 

Nessa turma, menos da metade dos alunos preferiu prosseguir com os estudos na área 

de Publicidade. Dos 39% que continuaram estudando, 38% fizeram especialização, 25% 

fizeram curso de extensão e 38% responderam o item “outro”, mas não revelaram a resposta. 

Além desses dados, vale acrescentar que 11% dos egressos já fizeram outro curso de 

graduação - antes ou depois de cursar Publicidade e Propaganda - e 6% está cursando na 

atualidade, sendo que dentre os cursos concluídos pelos 11% da turma está o curso de Letras e 

dentre os que estão cursando na atualidade, se inclui o curso de Produção Editorial. 

Com relação em exercer a profissão, foi constatado que houve preferência dos ex-

alunos em seguir atuando como publicitários, já que 56%, hoje, trabalham na área, sendo que 

os 44% que preferiram rumar para outro mercado, escolheram isso por vários fatores: 14% 

escolheram outras empresas por elas oferecerem melhores oportunidades, 14% Já trabalhavam 

em outra atividade antes da formatura e resolvi continuar, 43% continuam estudando e 29% 

assinalaram o item “outros”, mas não revelaram o motivo para a desistência da atuação no 

mercado publicitário. Dentre os 56% que atuam no ramo publicitário, o item “outras 

empresas” foi o mais assinalado no questionário (55%), seguido das agências de propaganda, 

com 27% e departamentos de marketing, que equivale a 18% da turma. 

Dos publicitários que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, 

20% estão na área da criação, 20% na área de atendimento, 40% na área de planejamento e 

20% em mídias digitais. Dentre as outras empresas podem ser citadas a Grendene, a Solange 

Decorações e Eventos, o SENAC, a Insul Signs e o Challenger Brasil. Em se tratando de 

período entre o término do curso e o início de um trabalho com a carteira assinada, 50% 

demoraram menos de 6 meses para conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 6% 

demoraram de 6 meses a 1 ano, 6% demoraram mais de 1 ano e 39% nunca trabalharam com 

carteira assinada. Entendeu-se que muitos dos profissionais formados nessa turma preferiram 

ficar trabalhando em apenas uma empresa, visto que 50% trabalharam em apenas 1 lugar, 

39% não trabalharam em lugar nenhum, 6% dos egressos trabalharam em 2 lugares diferentes  

e 6% dos egressos trabalharam em 3 lugares diferentes após a conclusão do curso. Esses 
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dados se dão, possivelmente, assim como a turma anterior, pelo fato do pouco tempo entre a 

conclusão do curso dessa turma e a aplicação dessa pesquisa. 

Quando perguntados sobre a renda bruta mensal dos egressos, foi constatado que a 

maioria são os 56% que recebem de R$1.001,00 à R$ 3.000,00, seguidos por 44% que 

recebem de zero a R$ 1.000,00. Vale acrescentar a informação de que 75% estão satisfeitos 

com o salário que recebem. Sendo que foi avaliado o possível motivo do descontentamento 

dos outros 25% e entendeu-se que, aparentemente, o trabalho publicitário é muito exigente e 

há muitas atividades realizadas ao mesmo tempo, sendo assim, o salário pago pelas empresas 

acabam sendo muito baixos em relação ao volume de trabalho. 

Em média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da 

publicidade, pois, 72% dos egressos acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de 

trabalho na área de Publicidade e Propaganda se expandirá, já 11% acreditam que o mercado 

estará em retração e 17% acreditam que este mercado continuará estável nos próximos 10 

anos. 

Com relação a vida profissional dos egressos, foi coletada a informação de um destes 

que deu o seguinte depoimento:  

Desenvolvimento de trabalho em equipe foi o mais importante. Reconhecer nossos 

pontos fortes e nossas limitações permite que nosso trabalho seja desenvolvido com 

mais cuidado e resultados positivos. Aprendi muito no curso de Publicidade da 

Unifra. Mas, não tive muitas disciplinas de publicidade online, ou mídias sociais. 

Com isso, aprendi mais na prática, do que na faculdade. Acredito que o futuro está 

no meio online, e com isso, o curso de Publicidade da Unifra deve dar mais atenção 

para esse meio. Assim, os profissionais irão se formar com todas as competências 

necessárias para trabalhar nessa nova era (EGRESSO 1). 

 

Chegando ao fim da análise individual, o trabalho segue com a análise final dos 

questionários, em que se mensurarão os números gerais da pesquisa e mapeará a trajetória dos 

243 egressos pesquisados. 

 

 

4.2 A TRAJETÓRIA DOS EGRESSOS 

 

Como já fora citado na metodologia do presente trabalho, a coleta dos dados individuais 

começou em Julho de 2013 e foi encerrada no dia 15 de Novembro de 2013. Quando 

finalizada esta coleta, os resultados foram analisados de uma forma geral para fazer o 

mapeamento da trajetória dos egressos do curso. Assim, é importante informar que não foi 

possível chegar a um censo com todas as respostas. Dos 243 egressos foi conseguido que 218 

respondessem o questionário, totalizando uma margem de erro de 10%. 
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A partir da análise da soma de todos os dados, então, foi constatado que 55% dos 

egressos são jovens adultos de até 26 a 30 anos, sendo que 34 % têm até 25 anos e 11% têm 

entre 31 e 35 anos, o restante não chega a totalizar 1%, como está no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1: faixa etária dos egressos 

 

Vale lembrar que esses dados relacionados à faixa etária dos ex-alunos equivalem a 

idade deles em 2013, sendo assim, quando os mesmos cursaram – cada um em sua turma – 

eles eram mais jovens, portanto, não representa a faixa etária enquanto alunos.  

Do total de egressos pesquisados, 56% correspondem ao público feminino e 44% ao 

masculino, em sua maioria solteiros/solteiras, mostrando, assim, uma grande fatia de 

mulheres independentes no mercado de trabalho. Há diversidade no quesito cidade natal, pois  

os egressos são naturais de várias cidades - gaúchas ou não - diferentes, sendo que a maior 

parte é natural de Santa Maria. Na cidade em que se formaram, em 2013, residem 59% dos 

egressos das 12 turmas, sendo que os 41% restantes se dividem em diferentes cidades do 

Brasil e do Mundo. Vale acrescentar a informação de que houve alunos que preferiram 

escolher a cidade natal para exercer a profissão, apostando assim, no mercado interiorano. 

Quando perguntados se moraram ou não fora do país, apenas 15% afirmaram ter morado no 

exterior. 

Para estudar na instituição foram propostas as 3 formas de ingresso, que são por meio 

de vestibular, transferência interna e transferência externa. Abaixo o gráfico que mostra a 

porcentagem de egressos que ingressaram das 3 formas. 
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Gráfico 2: forma de ingresso na instituição 

 

Com isso, é notável a força que tem o vestibular na instituição desde os anos iniciais, 

visto que a média sempre foi alta em todas as turmas, como já foi relatado no presente 

trabalho. Com relação a um possível recebimento de auxílio de alguma bolsa ou 

financiamento estudantil, do total de egressos, 61% afirmaram não ter recebido nenhum 

auxílio desse gênero, 28% receberam assistência educacional da instituição, 6% receberam 

pelo PROUNI e  3% pelo FIES. Nenhum aluno assinalou o Fundaplub como auxílio de bolsa 

ou financiamento. Já em relação ao auxílio financeiro institucional, o gráfico abaixo mostra as 

várias formas de auxílio e a porcentagem de egressos que os receberam durante a graduação: 

 

 
Gráfico 3: auxílio financeiro institucional 
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Viu-se um interesse significativo em relação a realização de monitorias a partir do 

montante total dos dados. Seguindo, foi constatado, a partir da análise geral, que 72% dos 

egressos participaram como ouvintes de eventos relacionados a área da publicidade, sendo 

que os outros 28% participaram dos eventos como apresentadores de trabalhos. 

Como já foi citado neste trabalho, o curso não obriga o aluno a realizar estágio durante 

a graduação, mas, apesar disso, o gráfico abaixo mostra que a maioria preferiu estagiar em 

alguma empresa, seja ela agência de propaganda, veículo de comunicação ou outra: 

 

 

Gráfico 4: realização de estágio durante a graduação 

 

 Vale relembrar que o estágio não é uma obrigatoriedade da instituição, e esses dados 

mostram o grande interesse dos alunos em estagiar por espontânea vontade. Os números 

apontam que 24% dos egressos que estagiaram foram efetivados nas empresas em que 

trabalhavam e 44% exerceram alguma atividade remunerada durante a graduação, fora o 

estágio. O envio de artigos, durante a graduação, ficou por conta de apenas 22% de todos os 

ex-alunos, sendo que a professora que orientou a maioria dos alunos que publicaram tais 

artigos foi a Prof. Taís Steffenello Ghisleni. 

Com relação a prosseguir com os estudos na área após a conclusão do curso, de todos 

os alunos, 54% continuaram estudando e abaixo está incluído o gráfico que mostra, em 

porcentagens, as preferências dos egressos: 
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            Gráfico 5: tipos de estudos após a conclusão do curso 

 

Esse gráfico mostrou a preocupação dos ex-alunos em se diferenciar no mercado, pois 

a grande maioria continuou os estudos para se aprofundar na teoria/prática da prodissão. Com 

relação a profissão de publicitário, os egressos foram questionados se estavam ou não 

trabalhando na área e, a partir da constatação geral, é válido acrescentar o seguinte gráfico, 

que mostra a porcentagem aproximada de ex-alunos que atuam no mercado publicitário: 

 

Gráfico 6: número de profissionais atuantes no mercado publicitário 

 

Com este gráfico, é possível crer que o mercado publicitário recebeu, ao longo dos 6 

anos, a maioria dos alunos que saiu da instituição, logo, pode-se ter uma base de que outras 

instituições também tenham dados semelhantes a este, colocando a publicidade e o seu 

mercado em um patamar positivo. E foi possível constatar, também, que, em quase todas as 
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turmas, o número de ex-alunos atuantes no mercado publicitário é maior, como visto neste 

gráfico:  

61%
54%

58%
64%

67%
63%

74%

65%
60%

48%

64%

56%

39%
46%

42%
36%

33%
37%

26%

35%
40%

52%

36%

44%

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

Na área da PP x outras áreas

na área outros serviços

 

Nota-se que apenas na 10ª turma o número de egressos que não atua no mercado 

publicitário é maior, o qual detém 52% do número total de ex-alunos nesta turma. É válido 

salientar que na 7ª turma está o maior número de egressos atuantes, com 74%. 

Dos 39% que preferiram rumar para outros caminhos por muitos motivos, que, de 

acordo com a análise, foram os seguintes: 

            Gráfico 7: motivos para a desistência da atuação no mercado publicitário 
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Isso mostra um grave problema enfrentado no mercado publicitário, pois os salários 

em outras áreas estão mais altos que o estudado. Vale informar que a maior inconformidade 

com relação ao salário está entre os egressos das primeiras turmas, mostrando um 

descontentamento de profissionais que já estão há anos no mercado. Dentre os 61% que atuam 

no ramo publicitário, as agências de propaganda foram as mais escolhidas pelos egressos, 

visto que 39% as escolheram como trabalho fixo, seguidas pelo item “outras empresas”, as 

quais obtiveram 37% de preferência, os departamentos de marketing, com 15% e os Veículos 

de comunicação, que receberam apenas 9% do número total de egressos. Dos publicitários 

que escolheram as agências de propaganda como local de trabalho, é válido acrescentar o 

gráfico que mostra as porcentagens destinadas a cada segmento dentro do ambiente de 

trabalho das agências: 

              Gráfico 8: cargos em agências de propaganda 

 

 Vale lembrar que, possivelmente, nessas agências, os egressos desempenham ou já 

desempenharam mais de uma função, pois, na mensuração dos dados, havia mais de um item 

a ser assinalado e os egressos o fizeram, contabilizando, muitas vezes, mais de um cargo para 

cada egresso. 

Dentro destas agências de propaganda, vale informar a área mais procurada pelos 

egressos, como está no gráfico abaixo: 
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 Com base nesses dados, é possível afirmar que 7 turmas têm a criação como a área de 

destaque dentro de agências, sendo que a 4ª turma tem 100% de egressos nesta área. 

 Nos veículos de comunicação, então, receberam 34% dos publicitário para trabalhar na 

área de atendimento, 33% para trabalhar na área de planejamento, 22% na criação e 11% 

trabalham no departamento de marketing destes veículos. 

Em se tratando de período entre o término do curso e o início de um trabalho com a 

carteira assinada, do número total de egressos, 44% demoraram menos de 6 meses para 

conseguir o 1º emprego na área com carteira assinada, 13% demoraram de 6 meses a 1 ano, 

14% demoraram mais de 1 ano e 29% nunca trabalharam com carteira assinada. Quando 

perguntados sobre a renda bruta mensal dos egressos, obteve-se uma maioria na faixa salarial, 

como pode ser visto no gráfico abaixo: 



 

 

 75 

19%

56%

18%

7%

Faixa salarial (em média)

Até R$ 1.000 De R$ 1.001 a R$ 3.000

De R$ 3.001 a R$ 5.000 Acima de R$ 5.000

 

Gráfico 9: faixa salarial dos egressos 

 

Vale acrescentar a informação de que 61% acreditam que o salário recebido por eles 

está compatível com a sua função dentro da empresa, sendo que os outros 39% estão 

descontentes com o seu salário e relataram muitos motivos para este descontentamento, 

alguns podem ser encontrados no presente trabalho, na análise individual de cada turma. Em 

média, os egressos se posicionam positivamente em relação ao futuro da publicidade, como 

mostra o gráfico abaixo: 

 

16%

40%

44%

Expectativa para a Publicidade em 10 anos

Estará em retração Estará estável Estará em expansão

             Gráfico 10: expectativa para o futuro da publicidade 

 

A partir de toda essa análise pode-se constatar muitos dados que acredita-se ser 

relevante para o Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, 
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bem como sanar dúvidas permanentes sobre a atuação dos egressos que se formaram na 

instituição desde a data proposta pela pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal mapear a trajetória profissional dos 

egressos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano graduados entre 

2007 a 2012. A partir desse objetivo, foram coletadas várias informações – detalhadas e gerais 

– para saber o que fizeram, o que estão fazendo, onde estão e outras questões que se viu como 

relevantes para realizar esse mapeamento. 

 A partir do objetivo geral, foram propostos objetivos específicos, os quais eram 

identificar/Encontrar os egressos do curso de Publicidade e Propaganda para responder o 

questionário sobre sua trajetória profissional, fato este que foi quase consumado com o 

número total de egressos pretendidos, não fosse pelo percalço de não localizar 4 destes 

egressos. A partir desse número significativo de contatos conseguidos, constatou-se que o 

Facebook é uma ferramenta muito útil para realizar, tanto buscas contatuais, como pesquisas 

com grupos de pessoas; 

 Outro objetivo foi verificar se os egressos continuam exercendo a profissão de 

publicitário, informação esta que foi conseguida com êxito, como vista na análise geral, a qual 

confirmou que 61% dos egressos, incluídos nas 12 turmas formadas no Centro Universitário 

Franciscano, estão atuando no mercado publicitário, sendo que os 39% que não estão atuando 

nesse mercado, preferiram rumar para outro por achar que os salários são mais atrativos em 

ramos diferentes do publicitário, tendo em vista, assim, que, mesmo com essa porcentagem 

contrária à atuação no mercado publicitário, os ex-alunos têm motivação para exercer a 

profissão, mesmo com possíveis salários maiores ou melhores oportunidades em outros 

empregos; 

 O objetivo seguinte foi descobrir em que área estão atuando os egressos, informação 

esta que foi coletada com êxito, confirmando as expectativas do pesquisador de que os 

egressos preferem rumar para o – ainda – mais tradicional ambiente de trabalho, que são as 

agências de propaganda, sendo assim, esta, é a área mais procurada; 

 Por fim, verificar o nível de contribuição do Curso de Publicidade e Propaganda para a 

formação profissional desses egressos, objetivo o qual foi constatado a partir de análises 

qualitativas com base nas respostas dos egressos em cada uma das turmas que se mostraram 

contentes com o aprendizado recebido na instituição, com, é claro, algumas ressalvas, 

principalmente das primeiras turmas a se formarem, que pontuaram alguns elementos que 

necessitavam melhoria, o que, com o fato de o curso se reorganizar e realizar mudanças 
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semestralmente (de acordo com a mudança no corpo docente e mudança na grade curricular) 

pode ter sido sanada após a saída de alguns egressos. 

 Uma informação importante para acrescentar nesse trabalho é que 11, das 12 turmas, 

têm egressos que recebem uma faixa salarial de R$1.001,00 a R$ 3.000,00, visto que a 

maioria dos ex-alunos da 2ª turma (segundo semestre de 2007) recebem, em média, de R$ 

3.001,00 a R$ 5.000,00. Sendo assim, esta turma é a que tem a maior faixa salarial. 

 Assim, notou-se que a maioria dos egressos se mostrou disposta a responder todas as 

questões sem nenhuma objeção, porém, parte deles tiveram alguns problemas no momento de 

responder o questionário enviado – via Facebook ou e-mail – visto que no momento em que 

clicavam no botão de enviar, a confirmação não aparecia no visor e a mensagem não era 

enviada com sucesso, fazendo com que muitos tivessem que repetir o ato. Acredita-se que, 

por esse fato, alguns preferiram não responder novamente, justificando, possivelmente, a falta 

de respostas no momento de realizar o censo. 

 Durante o percurso, um dos egressos, em uma conversa via Facebook, sugeriu a 

ferramenta Survey Monkey para uma próxima pesquisa. No caso, ele acredita que esta 

ferramenta seja mais eficiente que o Google Docs (usada para realizar a pesquisa do presente 

trabalho), sendo assim, essa dica é de grande valia para os próximos trabalhos do gênero que 

forem realizados na instituição.  

 Outro problema que pode ter causado a não total mensuração dos dados, foi o fato de 

alguns egressos não conseguirem completar a pesquisa via telefonia móvel, pois, houve 

reclamação por parte dos mesmos em relação a esta plataforma que, talvez, não suporte uma 

pesquisa desse porte. 

 A partir desse trabalho, que fez uma cartografia das turmas, os alunos que escolherem 

prosseguir com o tema para realizar novas pesquisas poderão fazê-la de forma mais intrínseca, 

realizando, por exemplo, um estudo de caso com uma das turmas, podendo assim, estudá-la e 

coletar informações mais profundas. Outra pesquisa que pode ser aproveitada a partir deste 

trabalho é, por exemplo, uma comparação entre a 1ª e a última turma a se formar no curso (de 

acordo com o ano em que pesquisador se encontrar), entre outras pesquisas que poderão 

agregar benefícios ao curso e a instituição. 

 Assim, espera-se que, daqui para frente, os egressos tenham, mais uma vez, interesse 

em contribuir para pesquisas desse e de outro possível gênero, o qual agrega valores positivos 

de muitas formas. Acredita-se que esta pesquisa foi de suma importância para o pesquisador, 

para os pesquisados, para a professora orientadora, para os futuros pesquisadores e, 

principalmente, para o Centro Universitário Franciscano. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Mapeamento do perfil do egresso do Curso de 
Publicidade e Propaganda - UNIFRA 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que mapeará a trajetória profissional dos egressos do 

Curso de Publicidade e Propaganda da Unifra, contendo questões abertas e fechadas divididas em três 

partes: I - Informações pessoais; II - Informações acadêmicas; III - Informações profissionais. Peço 

que respondam com atenção pois as informações coletadas serão MUITO importantes para o sucesso 

da pesquisa. Qualquer dúvida, estaremos dispostos a esclarecê-la através do e-mail 

projetoppunifra@gmail.com. 

 

Muito obrigado! 

 

BLOCO I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1 * 

Nome 

 
2 * 

Idade 

 Até 25 anos 

 De 26 a 30 anos 

 De 31 a 35 anos 

 De 36 a 40 anos 

 Mais de 41 anos 
3 * 

Sexo 

 Feminino 

 Masculino 
4 * 

Estado civil 

 Solteiro (a) 

 Casado (a) 

 Divorciado (a) 

 Viúvo (a) 
5 * 

Naturalidade 

 
6 * 

Mora em Santa Maria atualmente? 

mailto:projetoppunifra@gmail.com
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 Sim 

 Não 
6-1 

Se não, em que cidade mora? 

 
7 * 

Já morou no exterior? 

 Sim 

 Não 
7-1 

Se sim, em que país? 

 
7-2 

Você foi para outro país por qual motivo? 

 Estudar 

 Trabalhar 

 Turismo 

 Outro:  

BLOCO II - INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

1 * 

Como foi seu ingresso na UNIFRA? 

 Vestibular 

 Transferência interna 

 Transferência externa 

 Outro:  
2 * 

Você recebeu auxílio de alguma bolsa ou financiamento estudantil? 

 Não recebi 

 Recebi FIES 

 Recebi Fundaplub 

 Recebi PROUNI 

 Recebi Assistência Eduacional da UNIFRA 

 Outro:  
3 * 

Você recebeu algum auxílio financeiro institucional durante o curso de graduação? 

 Não recebi 

 Recebi Tutoria 

 Recebi Monitoria 

 Recebi PROBIC 
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 Recebi PROBEX 

 Outro:  
4 * 

Participou de eventos da área? Indique em que situação. (Múltipla escolha) 

 Ouvinte 

 Apresentador de trabalhos 

 Outro:  
4-1 * 

Cite os três eventos que você participou e que considera mais importantes. 

 
5 * 

Você fez estágio durante a graduação? (Se não, pule para a questão 6). 

 Sim 

 Não 
5-1 

Se sim, onde? 

 
5-1-2 

Foi efetivado em alguma empresa que fez estágio? 

 Sim 

 Não 
5-1-3 

Se sim, onde? 

 
6 * 

Tem algum artigo - produzido na graduação - que foi publicado? (Se não, pular para a questão 7). 

 Sim 

 Não 
6-1 

Se sim, quem foi o orientador/a do artigo. 

 
6-2 

Em que local foi publicado? 

 
7 * 

Você exerceu alguma atividade remunerada durante a graduação fora o estágio? (Se não, pule para a questão 
9). 

 Sim 

 Não 
7-1 

Se sim, qual? 

 
8 * 
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Você continuou estudando na área após a graduação? 

 Sim 

 Não 
8-1 

Se sim, o que você cursou? (Múltipla escolha) 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Curso de Extensão 
9 * 

Você fez outro curso de graduação? 

 Sim 

 Estou cursando 

 Não 
9-1 

Se sim, o que já cursou? 

 
9-2 

Se está cursando, qual o curso? 

 
10 * 

Em que tipo de evento você colou grau? 

 Solene 

 Não solene 

BLOCO III - INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

1 * 

Trabalha na área de Publicidade e Propaganda? (Se não, pule para a questão 1-2). 

 Sim 

 Não 
1-1 

Se sim, em que lugar você trabalha? 

 Agência de Propaganda 

 Veículo de Comunicação 

 Departamento de marketing 

 Outras empresas 
1-1-1 

Indique o nome da empresa. 

 
1-1-2 

Se em agência de Propaganda, qual área? 

 Atendimento 

 Criação 
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 Planejamento 

 Marketing 

 Mídia 

 Assessoria de Comunicação 

 Produção Gráfica 

 Mídias Digitais 

 Outro:  
1-1-3 

Se em Veículo de Comunicação, qual área? 

 Criação 

 Planejamento 

 Marketing 

 Atendimento 

 Outro:  
1-1-4 

Se em outras empresas, qual empresa e cargo? 

 
1-2 

Se não, por que ingressou em outra área? 

 Falta de emprego 

 Salários mais atrativos 

 Melhores oportunidades 

 Já trabalhava em outra atividade antes da formatura e resolvi continuar 

 Outro:  
2 * 

Depois de formado, quanto tempo demorou para conseguir o 1º emprego na área, com carteira assinada? 

 Menos de 6 meses 

 De 6 meses a 1 ano 

 Mais de 1 ano 

 Nunca trabalhei na área com carteira assinada 
3 * 

Em quantos lugares já trabalhou após a graduação? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Mais de 4 lugares 
3-1 

Cite, resumidamente os locais que você já trabalhou no período entre a saída da faculdade e o período atual. 
Exemplos: 1-Veículo de comunicação; 2- Agência; 3- Corretor de imóveis. 
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4 * 

Qual a sua faixa salarial bruta mensal? 

 Até R$1.000,00 

 De R$1.001,00 à R$ 3.000,00 

 De R$3.001,00 à R$5.000,00 

 Acima de R$5.000,00 
4-1 

Você acha que o seu salário está compatível com a sua função? 

 Sim 

 Não 
4-1-1 

Se não, porque? 

 
5 * 

Qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho na área de Publicidade e Propaganda nos próximos 10 anos? 

 Em retração 

 Estável 

 Em expansão 
6 * 

Indique o grau de contribuição do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFRA para suas atividades 
profissionais? (Sendo que 1 equivale a "contribuiu muito" e 5 equivale a "não contribuiu"). 

 1 2 3 4 5  

Selecione um valor no in tervalo de 1 a 5.  

      

7 

Comente como os ensinamentos aprendidos durante o curso tem relação com a sua vida profissional 
atualmente. 

 
8 

Deixe seus dados para que possamos contatá-lo. E-mail / telefone / endereço. 
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Espaço aberto para que você possa deixar sugestões ou comentários a respeito desta pesquisa 

 

Enviar
 

 

 

 

 


