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RESUMO 

 

Pode-se perceber que o consumidor vem sendo bombardeado por informações e rodeado por 
apelos publicitários na ânsia das organizações em atrair sua atenção. Sendo assim, a 
comunicação empresarial passa por uma era de transformação e a publicidade vive um novo 
paradigma nesses últimos tempos. Mediante estas situações, a realidade das empresas neste 
contexto vem também sofrendo transformações, onde, buscam por alternativas para se 
manterem ativas no mercado. Sabe-se que no passado a propaganda era utilizada apenas para 
que a mensagem fosse vista pelo consumidor, hoje, porém, o mais importante é atrair a 
atenção do público. Assim, cada vez mais a publicidade se alia as estratégias da administração 
para conquistar esse objetivo, tornando visível a aproximação das duas áreas. O presente 
estudo buscou analisar como se dá a relação entre os fazeres da administração e da 
publicidade dentro de um departamento de marketing. Para a coleta de dados foi utilizada 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista pessoal e observação dentro dos 
departamentos de marketing. Buscou-se alcançar o máximo de exatidão no estudo e 
constatou-se que a relação entre a administração e a publicidade deve ser estreita, pois o 
trabalho de um está diretamente ligado ao trabalho do outro. 
 

Palavras-chave: Estratégia, Consumo, Comportamento, Marketing, Comunicação 

Empresarial, Publicidade, Consumidores, Administração. 

 

 

ABSTRACT 

 

We can nowadays realize that the custumer had been bombarded by informations and 
surrounded by advertising appeals motivated by the  organization desires of atract their 
attention . Thus, the business communication is passing by a era of changes and the publicity 
lives a new style in the last times. Folowing the situations, the reality of the business affairs in 
this context have been suffering mutations,where,looks for alternatives to mantain active in 
the market. Therefore, we know that in the past the advertising was used only for showing the 
mesages to the custumer, however, the most important is to atract the public attention. At the 
time, more and more the publicity allies to the management strategies to reach this objective, 
becoming visible the aproach of this two disciplines. By the way, the present study tried to 
analyse how the relation between administration tasks and publicity tasks work inside a 
marketing department. For the data collection was used bibliography research, documentary 
research, personal enterview and observation in the marketing departments. Therefore, along 
the study were tried to reach the maximum of exact descriptions. Concluded that the relation 
between the administration and the publicity should be narrow, because the activities are 
directly linked.  
 

Key-words: Strategy, consumption, behavior, marketing, business communication, publicity, 

custumer, administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa parte de dois contextos: o da sociedade da informação e o novo 

paradigma1 da publicidade que vem se instaurando nos últimos anos.  

Pode-se dizer que vive-se em uma época na qual a informação é valiosa, preciosa, 

quase inestimável, época esta chamada de “A Sociedade da Informação”. Este termo surgiu 

nos anos sessenta, como descreve Gaspareto (2002, p. 48), e revela em seu significado que “a 

sociedade caminhava em direção a um novo modelo de organização, no qual o controle e a 

otimização dos processos industriais eram substituídos pelo processamento e manejo da 

informação como “chave” econômica”.  

O autor também afirma que a Sociedade da Informação é a última etapa conhecida 

hoje. Antes dela, existiram a “Sociedade da Industrialização”, que tinha acesso a bens 

produzidos por outros, depois a “Sociedade Pós-Industrialização”, onde se tinha acesso a 

serviços prestados e, hoje, vive-se a era da “Sociedade da Informação”, com acesso a 

informações geradas por outros. Este modelo, segundo Gaspareto (2002), deve seguir até 

2050, quando uma nova era deverá iniciar. Até lá, ainda se estará buscando a compreensão 

dos campos de conhecimento que se abriram juntamente com a facilidade de acesso à 

informação. Áreas científicas se cruzam em direção a uma compreensão ampla de mundo, 

uma visão complexa da realidade ou, em última análise, em busca de um entendimento da 

realidade sob uma ótica sistêmica. 

Paralelo a isto, ainda é fundamental descrever o contexto da publicidade nos dias de 

hoje. A realidade atual é composta por um consumidor moderno bombardeado por 

informações em todos os lados, veículos de comunicação de massa lotados de comerciais e 

apelos à venda e programas de entretenimento sendo interrompidos a todo o instante para a 

enunciação de produtos e idéias. Entretanto, Longo (2005) informa que dentre os mais 

pessimistas, a afirmação é que a publicidade tal como se conhece nos veículos de massa está 

com os dias contados. Ele também diz que hoje a busca não é mais pela mensagem e sim pela 

atenção do público no intuito de driblar o excesso de informações a que o consumidor é 

exposto todos os dias. 

Na vertente que o assunto vem sendo desenvolvido, é curioso observar que até 

mesmo na poesia, é elucidado um certo incômodo com o mecanismo da comunicação 

mercadológica atual. Sob a ótica de Carlos Drummond de Andrade em seu poema “Eu 

                                                           
1 Mudança no paradigma  “promoção vende, propaganda cria imagem”. (LONGO, 2008).  
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etiqueta”, é relatado que estamos, a todo momento, sendo atingidos por marcas e pela 

exigência de que necessitamos consumir. Ele diz:  

Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório, 
Um nome... estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida; Que jamais pus na boca, 
nessa vida; Em minha camiseta, a marca de cigarro; Que não fumo, até hoje não 
fumei; Minhas meias falam de produtos; Que nunca experimentei. (1984, p. 87) 

 

Através de seu dom poético ele alerta para o que cerca as pessoas, todos são 

disseminadores de uma mensagem sem mesmo pronunciar uma só palavra. Com isto é 

evidente a ânsia das organizações em fomentar uma imagem de marca na mente do público. 

Ao examinar essa situação, Kotler (2003, p. 117) alerta afirmando que:  

 

A marca organizacional forte precisa de bom trabalho de imagem, em termos de 
tema, slogam, gráficos, logotipo cores identificadoras e propaganda. Mas a empresa 
não deve confiar excessivamente na propaganda. O desempenho da empresa é mais 
importante para a imagem organizacional do que qualquer outro fator. Bom 
desempenho e boas relações públicas rendem mais do que a propaganda 
institucional. 
 

Analisando as associações de idéias expostas, não basta apenas as empresas forjarem 

imagens de marcas através de anúncios grandiosos e gastarem milhões de dólares em mídia, 

sendo que, o principal objetivo não está sendo alcançado: a atenção do consumidor. Um 

comercial de TV por mais belo que seja pode não estar atraindo seu target, pois a sua atenção 

pode estar voltada para outra coisa.  

Mediante as situações, “quando anunciantes investem na veiculação de seu anúncio 

estão apenas garantindo que sua mensagem esteja disponível aos olhos e mentes de seus 

potenciais consumidores” (LONGO, 2007), o que não é necessariamente proporcional ao 

retorno de marca esperado. Como o próprio autor lembra, “a atenção não tem preço”, e, hoje 

em dia, em função da grande gama de opções de entretenimento e de meios de comunicação, 

quando o computador faz o papel da televisão, o celular o do computador, e assim por diante, 

pode-se dizer que a atenção sofre interferências e que ela “é cada vez matéria prima mais 

escassa ou disputada”. 

As diretrizes existentes nesse contexto determinam que existam mudanças ocorrendo 

em torno da comunicação, em que hoje, para a construção de um relacionamento sólido entre 

os campos da comunicação mercadológica e da administração estratégica, é crescente o uso 

cada vez maior de técnicas administrativas por profissionais da publicidade e por técnicas de 

comunicação publicitária por profissionais da administração. LONGO (2008) defende que “as 

agências de publicidade tem de parar de pensar apenas em comunicação e pensar um pouco 



 9 

mais no negócio”, na organização. Derivado disto entende-se que o conhecimento sobre o 

campo da administração é válido para a construção de soluções cada vez mais eficazes dentro 

das campanhas publicitárias, bem como, na sua concepção.  

Desenvolvendo esta reflexão considera-se eminente a relação cada vez mais próxima 

do fazer da administração e da publicidade. Baseando-se nessa afirmação, pode-se questionar 

em que ponto da atuação do administrador e do publicitário, suas competências e habilidades 

convergem em sentido a um objetivo único. De acordo com o exposto, é possível verificar que 

a administração e a publicidade possuem objetivos complementares e interdependentes e, 

portanto, é imperativo estudar esta inter-relação.  

Partindo-se das orientações de Nizan Guanaes, sócio proprietário da agência de 

propaganda África, em uma entrevista ao programa de televisão denominado Reclame, 

exibido pelo canal Multishow, estudantes e veteranos da comunicação devem realizar pós-

graduação em administração ou marketing. Por outro lado, o administrador Carlos Abbud, em 

uma palestra no evento Crie e Inove, realizado em Santa Maria em 2007, aconselhou 

estudantes de administração para realizarem pós-graduação em comunicação mercadológica. 

Portanto, questiona-se: existe uma necessidade de complementar o ensino acadêmico 

dos cursos de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, e do curso 

de Administração de Empresas com ensinamentos teóricos e práticos mais aprofundados das 

áreas em comum a esses dois campos sociais? Pode-se acreditar que é necessária apenas uma 

maior aproximação das duas áreas, onde um trabalho harmônico pode acarretar em soluções 

mais eficazes no processo de planejamento mercadológico. Entretanto, é preciso se aproximar 

da inter-relação entre os dois campos para que estes fatores possam ser debatidos com maior 

solidez sob a ótica da ciência.  

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante deste contexto sócio-econômico em que vive-se, onde as organizações estão 

cada vez mais obcecadas por sucesso nos negócios, emerge nessa esfera a problemática desse 

estudo. Almeja-se determinar as competências específicas dos profissionais que trabalham no 

departamento de marketing de uma empresa.  

Dentro desse aspecto, é relevante traçar as fronteiras entre os dois campos sociais 

que são designados a realizar essa tarefa: a Administração e a Comunicação Social. Ainda 

existe a possibilidade de questionar a eficácia dos resultados por possuir dentro de um 
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departamento de marketing, profissionais multidisciplinares, habilitados em Publicidade e 

Propaganda e Administração de Empresas.  

Com base na contextualização inicialmente apresentada, constituiu-se o seguinte 

problema de pesquisa: como se dá a relação multidisciplinar e complexa da comunicação e da 

administração dentro de departamentos de marketing e como isso pode acarretar em benefício 

para as empresas? 

 

1.2. OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Investigar o elo de conhecimento existente entre os campos da publicidade e da 

administração, estabelecendo uma interconexão entre fazeres da comunicação empresarial. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a)  Descrever as atividades desempenhadas por departamentos de marketing e sua 

importância dentro de empresas. 

b) Mapear as competências e habilidades dos profissionais inseridos nos 

departamentos de marketing.  

c)  Constituir um paralelo entre a administração e a publicidade, de acordo com os 

dados coletados. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Parece oportuno incorporar nesse assunto, algumas reflexões sobre como a 

publicidade começou a ser pensada como solução mercadológica. Isso leva a industrialização 

no final do século XIX, quando o homem migrou do campo para as cidades e a economia 

começou a mudar. “Teve início, nessa ocasião, a produção maciça de bens de consumo” 

(PEREZ ; BARBOSA, 2008, p.21). Entende-se que isso gerou a grande mudança na 

sociedade e as empresas se viram em um momento de aumentar a produção e as vendas. Após 

este acontecimento os estudos que visavam atingir o consumidor deram origem às teorias de 

marketing e foi através delas ocorreu o uso cada vez maior da propaganda.  
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Desenvolvendo um conceito de propaganda, pode-se utilizar a definição da 

Associação Americana de Agências de Propaganda, citada por Gracioso (2002), que diz:  

 
Propaganda é a mensagem divulgada em veículos de grande penetração (TV, rádio, 
revistas, jornais, etc.) e patrocinada (isto é, paga) por um anunciante, que tem por 
fim criar ou reforçar imagens ou preferências na mente do consumidor, 
predispondo-o favoravelmente em relação ao produto, serviço ou instituição 
patrocinadora. (p. 24) 
 

O autor ainda explica que a propaganda não vende nada, somente predispõe o 

consumidor ao ato de comprar, cria na mente do público-alvo a vontade de compra e a 

preferência por uma marca ou loja anunciadora. É possível engrandecer seu valor 

determinando que o seu objetivo “não é descrever fatos sobre o produto, mas vender soluções 

ou sonhos” (KOTLER, 2003, p. 192). Deve-se deixar claro também que a propaganda é uma 

“parte do conjunto de atividades do marketing” (GRACIOSO, 2002, p. 20), ou seja, ela não 

existe sem a presença desse último, formando assim, um sistema interdependente. 

Mediante essa situação não existe propaganda sem uma boa estratégia de marketing. 

Gracioso (2002) faz uma analogia com os icebergs, sendo que a propaganda é apenas a área 

visível, demonstrando que existe um enorme apoio sob ela para que se obtenha sucesso com 

suas ações. A propaganda, como descrito por Pinheiro e Gullo (2005), é um recurso do 

marketing, uma ferramenta utilizada para que a imagem da marca, as características do 

produto e seus benefícios se tornem visíveis ao público-alvo. Não é difícil demonstrar, ainda 

segundo os autores, que a propaganda deseja com tudo isso, persuadir o consumidor a ir ao 

encontro do produto. Mas tudo isso, apenas sobre a ponta do iceberg. A publicidade deve ser 

pensada em tempos modernos como uma ferramenta empresarial. De acordo com O’Guinn, 

Allen e Semenik (2008) “a propaganda une tanto um processo empresarial quanto um 

processo de comunicação” (p. 15).   

Produz-se enfim uma imensidade de idéias a respeito de como a propaganda se 

comporta nos dias de hoje, mas, em meados do século XIX, não se pode negar que as 

propagandas eram notícias jornalísticas com apelos publicitários. Nessa época a imprensa era 

manipulada e a verdade (princípio fundamental do jornalismo) não precisava ser respeitada. 

(PEREZ ; BARBOSA, 2008, p. 393).  

Com base nisso, as agências de publicidade ainda foram agência/assessoria de 

imprensa, que trabalhavam para ganhar “espaços de mídia destinados às notícias” (PEREZ ; 

BARBOSA, 2008, p. 393). Após essa fase, as agências se tornaram agências de relações 
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públicas com o objetivo de divulgar a informação, da empresa para a imprensa, acreditando 

que a imprensa era um público a ser manipulado. 

Evoluindo no contexto em que o assunto se encontra, a propaganda no Brasil 

começou a ser trabalhada com base no conhecimento prático dos profissionais que atuavam 

no país. Não havia um estudo que averiguasse as funções, as responsabilidades e as 

competências que a profissão exige hoje. Perez e Barbosa (2008, p.14) dizem que “no Brasil, 

o início da publicidade foi caracterizado por sua grande dependência em relação ao talento em 

detrimento da técnica”, ou seja, os profissionais buscavam exemplos práticos de pessoas com 

experiências mercadológicas, não havia um entendimento de que a propaganda é um pilar que 

sustenta um sistema composto pela comunicação e pelo marketing.  

Essas breves reflexões sobre a história da propaganda no Brasil transportam para 

1980 quando os gestores de enumeras empresas concluíram que a comunicação é um dos 

sistemas organizacionais mais importantes para o sucesso das empresas. Evoluindo o 

pensamento, Perez e Barbosa (2008) afirmam que somente a partir de 1990 é que as agências 

de relações públicas, que aqui no Brasil já eram conhecidas como agências de comunicação, 

começam a oferecer cada vez mais produtos e serviços, refletindo sua essência 

multidisciplinar e uma ampla abrangência de ações comunicacionais.  

A análise desse assunto leva a crer que impulsionadas pelas táticas de marketing, as 

agências começaram a desempenhar, inicialmente, o papel de agenciadoras de anúncios para 

se tornarem o que são hoje, as chamadas agências full service2.   

Outro enfoque teórico que contextualiza o assunto, é que hoje as agências “falam 

mais abertamente de planejamento estratégico, estudos de mercado, de posicionamento de 

marca, de ponto de venda,” (PEREZ ; BARBOSA, 2008, p. 23). Julio Ribeiro, em citação de 

Perez e Barbosa, (2008) fala que “o profissional de comunicação não pode mais exercer seu 

ofício de forma meramente complementar”, bem como Perez e Barbosa (2008) afirmam que:  

 

Um publicitário moderno deve saber tudo o que envolve sua profissão, desde ser um 
bom negociante, enxergar novas idéias na mídia, ter sensibilidades para analisar o 
mercado, escrever bem textos, títulos e roteiros de TV até ser capaz de elaborar um 
eficiente planejamento estratégico. (p. 23) 

 

Com base nesta explanação, é possível verificar, claramente, a relevância do tema 

proposto. De igual forma, é visível que a história contada não tem mais de 20 anos. É de fato, 

                                                           
2 Agências Full Service são aquelas que oferecem todos os mecanismos da comunicação dentro da própria 

agência. 
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uma discussão bastante recente a característica complexa da propaganda e atualmente, parece 

que se está imerso em um momento de transição entre dois mundos, uma mudança de 

paradigmas que afetará o futuro da comunicação mercadológica e a sua relação com o campo 

da administração. Portanto, se percebe como imperativa a realização de um estudo que 

possibilite a discussão, mesmo que preliminar, acerca da complexidade do campo da 

publicidade e sobre a inter-relação entre os campos da comunicação e da administração, sendo 

que, com isso possa contribuir para a otimização de recursos tanto financeiros quanto 

humanos dentro de uma empresa. 
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2 MARKETING COMO INTERFACE DA PROPAGANDA E DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Os anos passaram desde os primeiros encontros entre o marketing e a publicidade, 

mas muitos empresários ainda tratam a comunicação mercadológica como despesa. Portanto, 

aliando-se esta percepção ao aumento da competição entre empresas, torna-se imperativo o 

estudo constante das interconexões entre estas duas áreas.  

Na perspectiva da comunicação, segundo Pinheiro e Gullo (2005), integrar 

ferramentas é uma forma de otimizar o investimento feito em estratégias de marketing e 

fortalecer o processo de gestão de uma marca. Sob a perspectiva do marketing, na visão do 

mesmo autor, é fundamental ressaltar ele mesmo, o marketing, como a maneira de interligar 

as organizações com o ambiente externo. Percebe-se, portanto, que ambas as disciplinas estão 

fortemente conectadas pelos seus conceitos básicos e são interdependentes. 

Transpondo a discussão para as organizações, “nem o campo da administração, nem 

a prática da administração podem ser encarados como um sistema fechado” (KOONTZ, 

O’DONNEL; WEIHRICH, 1995, p. 98). Partindo desse princípio todo o administrador deve, 

sim, interagir com os ambientes de sua organização, sejam eles internos ou externos, dentro 

ou fora de seu departamento.  

 Sobe esta perspectiva, é preciso observar a instituição como um sistema vivo, aberto 

e não linear, sob uma perspectiva holística. Nesta vertente pode-se classificar sistema como 

“um conjunto inter-relacionado de elementos que funcionam como um todo” (GRIFFIN, 

2006, p. 41). Ainda de acordo com o autor ao visualizar as empresas como sistemas é possível 

obter diferentes pontos de vista, sendo que, os sistemas possuem subsistemas, os quais 

entende-se que, são sistemas dentro de sistemas mais abrangentes. Estes subsistemas são os 

departamentos dentro da empresa, que se relacionam entre si e com a empresa no geral. Pode-

se dizer que não há mais como as organizações existirem sem a o relacionamento com o 

ambiente, mas sim um relacionamento constante com o meio, como é proposto pela teoria 

geral dos sistemas.  

É neste sentido que as organizações antes da década de vinte visavam somente o seu 

interior, seu produto e nada mais tinha valor, se não o lucro. Nos moldes modernos da 

administração é sabido que se uma organização possui esse modo de trabalhar, esta empresa 

está fadada ao insucesso. 

Griffin (2006), de acordo com os conceitos da teoria geral dos sistemas, afirma que 

essa abordagem enfatiza muito a importância dos subsistemas dentro de uma organização. Os 

departamentos, representação desses subsistemas, funcionam como sustentação para os 
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objetivos da empresa. O departamento de marketing, que é um sistema por si só, mas, um 

subsistema dentro da empresa, é o responsável por transportar a imagem da empresa, 

pesquisar o mercado ou novos mercados, atrair novos clientes. Como já foi firmado 

anteriormente, empresa e marketing estão inter-relacionados e dependem um do outro para 

continuarem atuantes, sendo assim, Griffin (2006) afirma que as unidades organizacionais (ou 

subsistemas) com freqüência são mais bem-sucedidas trabalhando juntas que separadamente.  

É nesse sentido que se afirma que é de suma importância para o crescimento da 

empresa, ou mesmo, por sua permanência no mercado, ter como objetivo principal a 

revitalização da empresa constantemente, através das relações com o ambiente. Ciente dessa 

importância a administração recorre ao marketing para que esse processo por ser executado de 

maneira eficaz.  

A origem dos estudos de marketing surgiu nos princípios do século XX nos Estados 

Unidos, sendo trazido para o Brasil por meio das grandes empresas multinacionais norte 

americanas a partir dos anos 50 (PINHO, 2004, p. 19), com o intuito de fazer a venda massiva 

de seus produtos. Considerando, ainda, que marketing é “tradicionalmente definido como 

conjunto de técnicas para a criação, fabricação, distribuição e venda de produtos e serviços 

(...)” Pinheiro e Gullo (2005, p. 27).  

Emergem nesta esfera um mundo pós revolução industrial, em que, por volta de 1930 

as empresas estavam com sua produção em constante crescimento, havia uma euforia na 

produção de bens e serviços. Nesta época existiam setores da economia onde a produção 

superava a demanda (PINHO, 2004, p. 20). Por essa razão as empresas foram obrigadas a 

desenvolverem técnicas mais agressivas de vendas e de promoção.  

Resultando desses fatores, o estudo de marketing atual vai muito além da simples 

necessidade de vender que existia nos anos de seu surgimento. O marketing atual “evolui de 

uma orientação para a produção para uma orientação para o mercado” (PINHO, 2004, p. 22).  

Seguindo essa ótica, Pinheiro e Gullo (2005) analisam o marketing como forma de 

comunicação entre o meio interno da empresa e o meio externo, focando sempre a troca de 

valores entre um comprador e um vendedor (2005, p. 19). É sob este aspecto que se começa a 

perceber o papel da comunicação dentro das organizações, não apenas analisando o mercado e 

os produtos ou serviços oferecidos, mas sim as inter-relações dos diversos subsistemas que 

uma entidade social possui. Pois, sabe-se que o marketing recorre a um de seus pilares, a 

comunicação, para criar as relações empresariais com os stakeholders3.   

                                                           
3 Público de interesse da empresa, como consumidores, sócios, colaboradores e fornecedores. 
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Percebe-se com isso o surgimento da importância da comunicação como ferramenta 

estratégica dentro da corporação. Fábio Albuquerque, em artigo publicado no portal HSM, 

afirma que as estratégias das empresas necessitam ser claramente disseminadas para os 

públicos da organização. É necessário que haja um alinhamento estratégico forte entre 

empresa e colaboradores. Albuquerque afirma ainda que: 

 

Na condição de ferramenta estratégica, cabe à comunicação interna o desafio de ser 
uma função organizacional. A área deve ser capaz de impulsionar o desempenho e o 
sucesso financeiro de uma empresa, deixando de ser apenas um instrumento, uma 
mera divulgadora de informações, para compartilhar a missão, a visão, a estratégia e 
os valores organizacionais de modo a contribuir para o alcance dos objetivos 
estrategicamente planejados. 
 

Nesta estrutura de conceitos há uma hierarquia de tarefas, sendo o mentor de todo o 

contexto de planejamento, o marketing. Também, entende-se que marketing é a troca de 

valores entre um comprador e um vendedor, em que o primeiro, também conhecido como 

consumidor, procura suprir suas necessidades e seus desejos e o segundo, denominado 

também como empresa, busca atingir as suas metas e objetivos organizacionais.  

Seguindo nesta vertente, o marketing é fundamental para que exista a relação da 

empresa com o meio, princípio básico para que o sistema organizacional funcione. O 

marketing busca em seus pilares, ferramentas para realizar essa troca, sendo que a 

comunicação é frequentemente utilizada para esse fim.  

A comunicação é uma ferramenta do marketing, bem como a propaganda, a 

promoção de vendas, as relações públicas, o jornalismo e o merchandising são ferramentas da 

própria comunicação. Com isso cada um desses pilares que a comunicação detém, possui 

técnicas próprias para que seja possível se relacionar com o consumidor.  

De acordo com Pinheiro e Gullo (2005), o processo de comunicação com o mercado 

tem como objetivo “criar imagem e apoiar as vendas do produto, informando sobre sua 

existência, levando conhecimento sobre seu benefício e sobre seus atributos” (p. 33), e ainda 

sempre retornando a mensagem em forma de compra, recompra e efetivação de consumo para 

determinada marca. 

Sob este enfoque pode se dizer que a comunicação empresarial possui papel 

essencial para a construção da imagem da marca, para a venda de produtos e serviços e para a 

fidelização de clientes. Neste contexto, a propaganda entra como forma de expor a imagem da 

empresa ao público consumidor.  
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Os pressupostos que vão sedimentar o conceito de propaganda são os que Pinheiro e 

Gullo (2005) citam em sua obra, onde a propaganda além de ser um recurso na gestão de 

investimentos em comunicação de marketing, possui ainda o objetivo primário de criar e fazer 

a manutenção da imagem de marca de um bem ou serviço, e também fazer a manutenção da 

imagem corporativa da empresa que a detém. 

Com esta constelação de fatores, as bases teóricas afirmam que a propaganda deve 

acima de tudo atrair a atenção do consumidor enfatizando os benefícios e atributos do produto 

ou serviço.  

Sob a ótica da propaganda atual, o que se percebe é que ela está rumando para um 

caminho onde comerciais de 30 segundos na televisão já não estão mais atraindo tanto a 

atenção dos consumidores. O consumidor moderno está sendo bombardeado por informações 

por todos os lados, os veículos de comunicação de massa estão lotados de comerciais e apelos 

à venda. Longo (2005) afirma que dentre os mais pessimistas, a afirmação é que a publicidade 

nos veículos de massa está com os dias contados.  

De acordo com isso, ele reconhece que hoje a briga não é mais pela mensagem e sim 

pela atenção do público. Antigamente a luta dos publicitários era para que alguém visse a 

mensagem, hoje, é pela capacidade de efetivamente influenciar. Longo (2007) escreve que “o 

sucesso ou fracasso de um produto depende de sua capacidade de atrair e reter a atenção do 

cliente.” 

Percebe-se um acirramento de conflitos entre marketing e publicidade, quando Levy 

(2003) discorre em seu livro que os publicitários, via de regra, olham para o exterior da 

empresa, para o mercado, para as tendências, pesquisas de grupos de clientes e potenciais 

clientes, criando uma visão “propagandística” da campanha ao custo de milhões de dólares. 

 

2.1 PUBLICITÁRIO: NA TEORIA, QUEM É ELE? 

 

Buscando entender na teoria o que deve possuir um profissional que se intitula 

publicitário, toma-se por base as afirmações de Petit (2003), que define um profissional de 

propaganda como um obcecado, um fanático, um alucinado da profissão, publicidade acima 

de tudo. O autor também faz referência a Henry Miller, que dizia que “a publicidade é uma 

profissão formada de advogados fracassados, escritores frustrados, alcoólatras e artistas 

decadentes” (2003, p. 40). Ainda de acordo com Petit (2003) a profissão acolhe gente de toda 

espécie e origem, por ser eminentemente criativa e possuir uma complexidade no 

desenvolvimento de suas atividades. 
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Desenvolvendo esta reflexão considera-se a publicidade como “um campo com clara 

identidade profissional e acadêmica e, ao mesmo tempo, partícipe de um mosaico de áreas do 

conhecimento, como psicologia, economia, educação e sociologia.” (GOMES, 2006, p. 45). 

Com isso, percebe-se o caráter multidisciplinar que a publicidade possui. Os publicitários 

modernos devem saber tudo o que rodeia sua profissão, de acordo com Petit (2003) precisa 

ser um negociante esperto e enxergar novas idéias na mídia.  

O que torna evidente que “o próprio publicitário não é uma entidade estática e 

acomodada. Seu perfil muda, assim como sua visão de mundo e visão profissional.” 

(GOMES, 2006, p. 48). Para demonstrar que a publicidade possui um caráter multidisciplinar, 

a autora aponta que uma das misturas mais explosivas, de disciplinas, é a incursão da 

publicidade no espaço editorial ou jornalístico (2006, p. 53).  

A autora mais adiante reforça ainda, citando Day (2003), afirmando que “os 

profissionais de marketing têm convocado os setores ligados à informação e ao jornalismo a 

colaborarem com os propósitos de marketing” (2003, p. 55), Day (2003) alerta que essa 

prática pode trazer prejuízos à credibilidade da imprensa e de veículos de comunicação. 

Tais explicações reforçam a idéia de que a publicidade já não é mais a mesma de 

alguns anos atrás. Hoje, ela é muito mais do que os belos comerciais de televisão, spots e 

jingles e anúncios impressos. A publicidade evolui para uma preocupação mais ampla da 

empresa, como a forma em que a organização se comunica com o mercado.  

De acordo com isso Zyman (2003) resume que “tudo o que você faz comunica algo 

sobre sua marca para seus clientes e clientes potenciais” (2003, p. 27). Definindo a 

propaganda, podemos descrevê-la como uma ferramenta da comunicação de marketing, 

possuindo um papel de muita importância na gestão dos investimentos e apoiando a marca 

nos mais variados mercados (PINHEIRO ; GULLO, 2005, p. 46).  

Sob este aspecto pode-se dizer que a propaganda não tem por foco o mundo artístico, 

o glamour que muitos ostentam, deve ser definida para que se repercuta em vendas o esforço. 

Mais enfático Kotler argumenta que “o objetivo da propaganda não é descrever fatos sobre o 

produto, mas vender soluções ou sonhos.” (2003, p. 192), o autor afirma que “os melhores 

anúncios não são apenas criativos; vendem. A criatividade sozinha não é suficiente, a 

propaganda deve ser mais do que uma manifestação artística.” (KOTLER, 2003, p. 191). 

Essa narrativa tipifica outras histórias sobre propaganda e permite entender como 

percebem Pinheiro e Gullo (2005) que o objetivo básico da propaganda é transmitir a 

mensagem correta, onde, será criada uma imagem ou se “manterá a imagem da marca, sua 



 19 

aceitação, sua preferência e sua presença na mente do consumidor” (2005, p.46). Outro 

enfoque teórico sobre o tema ocorre no estudo de Kotler onde o autor faz uma ressalva: 

 

A marca organizacional forte precisa de bom trabalho de imagem, em termos de 
tema, slogam, gráficos, logotipo, cores identificadoras e propaganda. Mas a empresa 
não deve confiar excessivamente na propaganda. O desempenho da empresa é mais 
importante para a imagem organizacional do que qualquer outro fator. Bom 
desempenho e boas relações públicas rendem mais do que a propaganda 
institucional. (2003, p. 117). 
 

Desenvolvendo esta reflexão considera-se a propaganda, segundo Gracioso (2002), 

como uma maneira de comunicação entre empresa e seu mercado. O autor reforça a idéia 

afirmando que “a propaganda representa o canal básico de comunicação para o consumidor e 

exerce também grande influência sobre os canais de distribuição e sobre a própria organização 

de vendas da empresa.” (2002, p. 21). 

Na esteira dos estudos deste trabalho, encontra-se competências do profissional de 

propaganda as quais o publicitário deve se enquadrar e ser capaz de exercê-las. O publicitário 

avança algumas fronteiras do conhecimento atrás de soluções criativas, eficazes. “A 

personalidade dupla ou tripla do publicitário não pode ser confundida com práticas antiéticas, 

porém mostra uma alternância de fronteiras considerável” (GOMES, 2006. p. 48). Emergem, 

nesta esfera, questões complexas de até onde o publicitário deve ou pode chegar.  

O argumento de Pinheiro e Gullo (2004) responde, em parte, este questionamento, 

onde os autores defendem o fato que os publicitários estão aptos a desempenhar papéis 

designados a profissionais de marketing, permitindo-os a passar pela fronteira da 

administração e contribuir para o planejamento de marketing, mesmo que singelo.  

Com isso, o entendimento que se possui a cerca da propaganda dentro do contexto 

mercadológico dos estudos de marketing é que a propaganda é um recurso do marketing e 

serve para informar os consumidores. Pinheiro e Gullo (2004) descrevem que existe com base 

nas funções precípuas da propaganda o ciclo de consumo. Este ciclo conciste em persuadir o 

consumidor, além de convencê-lo e mobilizá-lo para uma ação, a qual deve se refletir em 

compra, consumo e recompra.  

Sob esse aspecto, “é o ciclo que faz com que os investimentos tenham seu retorno em 

forma de faturamento e lucro para as empresas que praticam os recursos da propaganda em 

suporte ao marketing” (PINHEIRO ; GULLO, 2004, p. 48). Sendo assim, os profissionais de 

propaganda devem estar preparados para mercado exigente, onde, as ações dos publicitários 
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devem otimizar valores investidos e buscar o sucesso esperado e determinado pelo objetivo de 

marketing. 

 

2.2 O ADMINISTRADOR: QUE ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PODEM, 

CLARAMENTE, SE CRUZAR COM A PROPAGANDA? 

 

Como pode se observar atualmente, a administração é um campo social complexo e 

multidisciplinar, bem como a propaganda também pode ser considerada. Os princípios da 

administração podem e até devem ser aplicados em outras atividades, não somente nas 

empresariais (KOONTZ, O’DONNEL ; WEIHRICH, 1995, p. 98), isso já é percebido na 

elaboração de campanhas publicitárias, onde técnicas administrativas tem-se tornado 

estratégias de propaganda.  

Coloca-se como eixo a definição dos autores, onde para eles o campo da 

administração é “a mais importante área da atividade humana” (1998, p. 5), onde a tarefa 

básica de um administrador é manter um ambiente, onde, indivíduos em grupos trabalham 

para alcançarem objetivos (1995, p. 5). Emergem, nesta esfera, questões complexas onde se 

deseja averiguar quais as competências do administrador dentro de sua função empresarial. 

Sabendo que já se pensava em administração em épocas muito antes de Cristo, e desde que, 

grupos de pessoas começaram a ser formados para alcançar metas intangíveis para elas como 

indivíduos isolados, “a administração passou a ser essencial para garantir a coordenação de 

esforços individuais” (KOONTZ, O’DONNEL ; WEIHRICH, 1995, p. 5).  

Analisando as associações de idéias presentes, Drucker (1998) afirma que “o que faz 

de alguém administrador é a responsabilidade por sua contribuição para os resultados do 

empreendimento” (1998, p. 382). O administrador necessita estar apto a planejar as atividades 

da empresa, e mais do que isso, saber dirigir outros administradores para que se possa chegar 

a um resultado eficaz. O profissional de administração carece ser capaz de gerir os processos 

administrativos. Deve estar bem claro que é necessário planejar com o maior nível de 

exatidão, organizar de maneira a otimizar os recursos, liderar de forma clara e objetiva, 

executar as tarefas com eficácia e controlar os recursos da organização (PINNHEIRO; 

GULLO, 2005, p. 10). Ainda segundo os autores o ato de administrar é harmonizar recursos, 

pessoas e informação.  

Mediante as informações, dimensionando as funções do administrador e traçando 

uma linha comparativa com os princípios da publicidade, percebe-se um acúmulo de funções 

congruentes. Focalizando a propaganda atual, é conhecida a importância da sua ligação com o 
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marketing, que por sua vez já foi definido como a “arte de satisfazer clientes” (PREDEBON, 

2004, p. 27). Seguindo o ponto convergente desse tema, o autor avaliza escrevendo que 

propaganda e marketing visam o mesmo propósito, a comunicação com os clientes, e que a 

comunicação está sempre inserida dentro do marketing. A propaganda visa também 

harmonizar recursos, otimizar os investimentos das empresas, mensurando valores investidos 

através da avaliação do retorno de investimento, onde, a propaganda avalia através da venda 

de produtos, lembrança de marca, aceitação do produto ou market-share4 (PINHEIRO; 

GULLO, 2005, p. 51).  

Aprofundando a linha de pensamento e objetivando saber a maneira de atuar do 

administrador, busca-se desvendar algumas competências dos administradores. Esses 

profissionais são servos de um senhor que é a entidade que ele administra, (DRUCKER, 1998, 

p. 343), e sua missão é dirigir essa organização social para fornecer os préstimos para as quais 

existe.  

Sob este enfoque outros elementos que configuram predominantemente parâmetros 

básicos sobre as competências do administrador ressaltam o pensamento dizendo que é 

preciso que os dirigentes de empresas “tenham vocação, conhecimento e habilidade, recursos 

necessários para gerar competência, e poder então realizar o que pretende(m)” (PINHEIRO; 

GULLO, 2005, p. 10), ou seja, essas habilidades descritas e os conhecimentos adquiridos 

diferem os administradores de meros comerciantes, negociadores ou gestores. Pois, em uma 

época onde a competição está acirrada e o diferencial não está mais no produto ou no preço, 

os consumidores estão cada vez mais exigentes e o mercado almeja uma maior capacitação e 

conhecimento de seus gestores, buscando-se a diferenciação por meio do conhecimento. 

Drucker (1998) considera que “empreender tarefas para as quais não se tem competência é 

comportamento irresponsável” (p. 345), por esse motivo o mercado atual não permite que 

administradores despreparados obtenham resultados eficazes, e empresas desprovidas de 

informação e estratégias bem definidas adquiram sucesso em seus negócios. 

Subjacente a idéia os administradores necessitam estar atentos a variáveis, e de 

acordo com Koontz, O’donnel e Weihrich (1995) os administradores devem se ater a essas 

inúmeras variáveis, bem como, Gracioso (2004) afirma que os publicitários em seus 

planejamentos de propaganda também avaliam diversas incógnitas.  

Todo esse embasamento teórico sustenta a base para uma discussão em torno das 

competências do administrador, gestor de uma ciência social, a administração, e o publicitário 

                                                           
4 Participação de mercado ocupado por uma empresa. 
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e sua área de atuação, a propaganda. Sabendo que as duas áreas de conhecimento social fazem 

uso da análise de variáveis e de mercado, entende-se que, a fronteira entre esses dois campos 

sociais é uma linha tênue e que facilmente pode ser ultrapassada por ambas as partes. 

 

2.3 O ENSINO DA PUBLICIDADE E DA ADMINISTRAÇÃO: HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS DE CADA PROFISSÃO 

 

Para adentrar nas habilidades e competências da publicidade e da administração, se 

apura saber a respeito da história destes dois campos em constante evolução. A propaganda no 

Brasil passou por uma década de brilho e alcançou o mundo, com campanhas exageradamente 

criativas. No início a propaganda “dedicou-se muito aos anúncios chamados criativos” 

(PREDEBON, 2004, p. 26). Não havia todo o cuidado e percepção de que a publicidade era 

uma ferramenta de vendas da comunicação. 

Transcorrendo no estudo do ensino da publicidade, os jovens de hoje entram em 

faculdades sem ter uma base cultural (PEREZ; BARBOSA, 2008, p. 17), sendo assim o 

desafio do ensino fica mais árduo. O que se busca estudar nos cursos superiores de 

publicidade não é apenas o aprimoramento das habilidades, mas sim, adquirir mais 

conhecimentos e para obter um enfoque maduro e transportar para o mundo profissional.  

Adjacente deste contexto teórico, o curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA) possui claro em seu plano pedagógico, dentre outros 

objetivos específicos, que objetiva formar indivíduos com “uma visão de mundo que lhe 

possibilite uma atuação competente e transformadora no espaço profissional da comunicação 

social” (PPP, p. 09). O curso visa possibilitar que o estudante ultrapasse os aspectos 

tecnológicos, para que, se estabeleça as interações entre a ciência e a sociedade, a 

comunicação e a cultura, a política e a economia. 

Compondo essa teia de idéias, Perez e Barbosa (2008) realçam que comunicação e 

conhecimento geral de mundo são fundamentais quando se trata de cursos de publicidade e 

propaganda. O autor ainda retoma dizendo que “um publicitário precisa enxergar além da 

linha do horizonte para entender as necessidades humanas” (PEREZ; BARBOSA, 2008, p.17) 

para que, só assim, possa pensar em lançar algum produto ou serviço no mercado. 

Conduzindo a narrativa produz-se, enfim, uma imensidade de atributos para que o 

ensino da publicidade seja acrescido de fatores que o qualifiquem cada vez mais. Há por um 

lado, a grande fascinação pela propagando, onde “os profissionais de propaganda examinam 

anuários e revistas de criação que reproduzem propagandas em detalhes adoráveis” 
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(NEWMAN, 2007, p.73). Esta afirmação faz com que se perceba que existe uma grande ânsia 

de se basear no que já foi feito. O próprio autor descreve que “os publicitários vivem em um 

círculo de espelhos”.  

Desenvolve-se nos limites do tema, que a experiência também é de suma 

importância, pois “é difícil ser original quando você se apóia no que já foi original” 

(NEWMAN, 2007, p. 74). Nos tempos atuais, onde Perez e Barbosa, (2008) cita Júlio Ribeiro 

(1998), há uma carência em que a agência produza boa propaganda, mas ela deve estar pronta 

para cumprir os objetivos de mercado. Para que os “profissionais adquiram competências e 

habilidades, o mercado valoriza uma formação geral” (PEREZ; BARBOSA, 2008, p.27).  

Na linha que vem moldando o estudo, percebe-se uma preocupação do mercado com 

o conhecimento prático e da mesma forma as universidades absorveram a responsabilidade de 

formar profissionais cada vez mais capacitados. No plano pedagógico de publicidade da 

UNIFRA, há uma ressalva a essa preocupação quando consta que: 

 

A definição dos conteúdos de formação complementar leva em conta a organização 
do núcleo específico, o aprofundamento e o conhecimento especializado e a 
ampliação dos campos teóricos e práticos da publicidade e propaganda. 

 

Com isso pode-se perceber uma preocupação em consolidar um estudo completo, 

onde, os futuros profissionais estarão aptos a desenvolver suas atividades com embasamento 

teórico forte e com uma prática bem consolidada. 

Da mesma forma, pode se perceber que a administração tem claros seus objetivos, 

pois desde o surgimento do homem técnicas administrativas vem crescendo na sociedade, a 

fim de, organizar e liderar tarefas e pessoas. Com isso, o ensino da administração em 

faculdades brasileiras, como descrito no site da Faculdade Metodista de São Paulo, objetiva:  

 
Desenvolver competências técnicas, metodológicas, comportamentais, sociais, 
políticas e organizacionais como habilidades humanas, conceituais e técnicas para 
que o profissional do campo dos negócios possa atuar com desenvoltura nos 
ambientes em constante transformação; Capacitar profissionais com conhecimentos 
gerais da área de administração e específicos no que tange ao planejamento, 
organização, direção e controle de recursos; 
 

Nessa linha de raciocínio percebe-se que o administrador é um profissional focado na 

organização, da liderança de grupos de pessoas. Os primeiros administradores profissionais, 

que gerenciavam negócios não sendo donos, foram os que geriam as companhias de 

navegação inglesas a partir do século XVII. Estas empresas foram as primeiras sociedades 

anônimas que se tem notícia. De acordo com o site Administradores.com.br “administrar 
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envolve a elaboração de planos, pareceres, relatórios, projetos, arbitragens e laudos, em que se 

exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de administração.” 

Ainda de acordo com o site um administrador necessita ser criativo, ousado, pro 

ativo e ser um bom líder acima de tudo. O profissional, de acordo com as diretrizes do MEC 

deve estar atento às mudanças, possuir um poder de adaptação e saber lidar com situações 

dinâmicas, como descreve o parecer citado por RODRIGUES (2004, p. 48): 

 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em 
Administração devem refletir uma dinâmica, que atenda aos diferentes perfis de 
desempenho a cada momento, exigidos pela sociedade, nessa ‘’heterogeneidade das 
mudanças sociais’’ sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas tecnologias, 
a exigir continuas revisões de projeto pedagógico de um curso para que, ele se 
constitua a caixa de ressonância dessas efetivas demandas, através de um 
profissional adaptável e com a suficiente autonomia intelectual e de conhecimento 
para que se ajuste sempre às necessidades emergentes. (José Carlos Almeida da 
Silva, relator do parecer). 

 

Com esse intuito o ensino da administração está sempre preocupado com o mercado 

ao qual está inserido, sabendo que este está em constante mutação, há um cuidado para que 

estudantes da universidade obtenham uma visão sistêmica dos acontecimentos que o rodeiam. 

De acordo com Carrão e Montebelo (2008, p. 4) “algumas universidades já despertaram para 

estas questões, cientes de sua inserção na realidade, sensíveis aos problemas da sociedade, 

comprometendo-se com sua solução, assumindo objetivos que transpõem as fronteiras do 

ensino conservador.” 

 Com isso percebe-se que tanto o campo da administração quanto o da publicidade 

está focado, em seu estudo e no seu fazer em desenvolver técnicas focadas em um mercado 

complexo.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa se caracteriza com uma pesquisa descritiva e exploratória, pois possui 

como objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias. Também, visa 

estabelecer critérios mais claros e sólidos para uma discussão acerca do tema proposto. 

Segundo Gil (1999) as pesquisas exploratórias são: 

 
Desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximado, 
acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 
o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizáveis (1999, p. 43). 

 

Partindo dessas observações, o autor ainda ressalta que o estudo exploratório 

constitui a primeira etapa de uma investigação mais ampla, e ainda que:  

 
Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu 
esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 
especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um  
problema mais esclarecido, passível de investigação mediante processos mais 
sistematizados (1999, p. 43).    

 

Um levantamento de cunho exploratório contribuiu para esse estudo como forma de 

investigação precisa de um tema pouco explorado, onde, através do uso de técnicas 

específicas buscou-se extrair informações com a maior exatidão e certeza possível. Essas 

informações contribuíram para auxiliar na composição de um paralelo entre as habilidades e 

competências dos profissionais de publicidade e administração.   

Essa pesquisa exploratória foi apoiada por um método de pesquisa qualitativo, pois: 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 
mas convence na forma de experimentação empírica, a partir de análise feita1de 
forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das idéias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 
interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 
realidade (MICHEL, 2005, p.33). 
 

Esta modalidade de pesquisa o pesquisador deve participar, compreender e 

interpretar os dados obtidos, pois “deve-se considerar que há termos nas respostas dadas que 

tão carregados de valores, que só um participante do sistema social estudado, que vive e 

conhece a realidade daquele grupo, pode compreendê-los e interpretá-los” (MICHEL, 2005, p. 

33).  
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A modalidade de pesquisa qualitativa e exploratória, dadas as características 

descritas, permitiu abordar o tema da forma como ele é: subjetivo, impreciso, dinâmico, 

mutável, repleto de meandros não externalizados com clareza pelos profissionais que nele 

estão inseridos. A extração de resultados é fruto de uma aproximação humana, não numérica, 

vivencial, constatável por meio da percepção do pesquisador, de forma imparcial, mas não 

pouco aprofundada. Pretendeu-se explorar o tema de forma a constatar o máximo da 

interconexão entre os campos em questão. 

Para tanto, esta pesquisa foi executada de acordo com as seguintes técnicas: Pesquisa 

Bibliográfica, Pesquisa Documental e Entrevista Pessoal, Observação Direta e Indireta. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

3.1.1. Pesquisa Bibliográfica 

 

Em decorrência da necessidade de se obter estudos já existentes e definições 

fundadas estudiosos no assunto, recorreu-se a um estudo bibliográfico. De acordo com Michel 

(2005) o objetivo da pesquisa bibliográfica é auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o assunto, apoiando teoricamente o estudo. Mas a autora faz uma ressalva, 

onde ela diz que:  

(...) não se trata de uma pesquisa no sentido restrito, pois envolve, apenas, uma 
busca de conhecimento, para problemas e soluções, cujas fontes são conhecidas; e, 
também porque dispensa emprego de processos rigorosos de investigação. O 
levantamento bibliográfico, que é a essência do estudo exploratório, deve ser 
acompanhado de anotações, registros, notas de aulas, apontamentos que relacionam 
com o tema de interesse, de forma a se constituir numa memória importante para o 
registro e redação do trabalho. 

 

Por isso, utilizaram-se bibliografias que remetem aos temas específicos e a assuntos 

paralelos que serviram de embasamento teórico para que se obtivessem resultados nos 

objetivos traçados. Com essa finalidade a pesquisa bibliográfica foi “desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

2002, p. 44).  
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3.1.2. Pesquisa Documental 

 

Nesta etapa do estudo, que é semelhante à pesquisa bibliográfica, com a diferença de 

as fontes são outras a serem captadas. Tem-se por base “materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda não podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa” (GIL, 2002, p. 45).  

Neste trabalho de pesquisa foi utilizado o plano pedagógico do curso de 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda da UNIFRA. O objetivo da utilização desse 

plano é justamente entender como que funciona na teoria o ensino dessa atividade, e como são 

determinados os objetivos do curso e como que a academia prepara os estudantes para o 

mercado de trabalho. 

Diante disso se utilizou como base para esta pesquisa entrevistas gravadas e 

disponibilizadas na internet. Essas entrevistas, denominadas podcast foram gravadas com um 

renomado profissional da área de comunicação Walter Longo, sócio-diretor do grupo 

Newcom.  

  

3.1.3. Entrevista pessoal 

 

Com isso, para que fosse possível descrever as atividades desempenhadas por um 

departamento de marketing, como descrito no primeiro objetivo específico desse estudo, 

foram realizadas entrevistas pessoais, apoiadas em um roteiro semi-estruturado, compostas 

por questões abertas, que foram realizadas com três profissionais inseridos em três 

departamentos de marketing diferentes e com um profissional pertencente à uma agência de 

publicidade.  

Para que se alcance resultados em mapear as competências, habilidades e atividades 

de cada um dos profissionais do departamento de marketing, uma entrevista, possuindo um 

roteiro semi-estruturado e com perguntas abertas, foi aplicado a um representante da equipe 

de marketing, onde foi possível reunir profissionais da área de comunicação apenas, mas que 

exercem funções relevantes dentro do departamento de marketing. O que se esperava com 

esse procedimento de pesquisa eram informações que determinassem as atitudes, condutas e 

comportamentos de cada profissional dentro do setor específico.  

Para isso quatro empresas foram selecionadas para que um representante de cada 

respondesse ao questionário elaborado. As empresas escolhidas foram: OI BRASIL, com sede 

no Rio de Janeiro; ENY CALÇADOS, RBS, Agência de publicidade 4SC, todas essas 
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localizadas na cidade se Santa Maria, RS. Para as entrevistas solicitou-se às empresas um 

representante do departamento de marketing para responder o questionário, dando preferência 

ao diretor ou gerente de marketing. Com isso, foi possível contato com quatro diretores: 

Jaciara Bonoto Luz, gerente de comunicação premium da OI; Fabrise Muller, diretora de 

marketing da ENY Calçados; Daniela Huppes, diretora de marketing da RBS Unidade de 

Santa Maria e Henry de Salles Canfield, Sócio e diretor de Inovação da Agência 4SC.  

As entrevistas foram realizadas todas na primeira semana do mês de outubro de 2008 

e a análise na última quinzena do mês, em que se tornou possível, através desta análise, fazer 

um cruzamento com os planos pedagógicos específicos dos cursos em estudo, com o objetivo 

de delimitar as funções e como a base acadêmica é desenvolvida e o estudo aplicado.  Com 

isso, também, reunir dados suficientes para que seja possível determinar as fronteiras entre as 

áreas da administração e da publicidade. 

 

3.1.4. Observação 

 

Sendo assim, para dar suporte à pesquisa, ficou clara a necessidade de um 

acompanhamento das atividades do setor de marketing, visando compreender o real 

funcionamento das atividades exercidas pelo grupo. Dessa forma esse acompanhamento foi 

definido da forma de observação direta e indireta, pois os dados coletados serão obtidos 

através de todo tipo de documentos pessoais, institucionais, gráficos, tabelas, fotografias, 

técnica essa denominada por Michel (2005) como observação Indireta. Essa análise se faz da 

forma documental, descrita pela autora como:  

 

(...) consulta aos documentos, aos registros, pertencentes ao objeto de pesquisa 
estudado, para fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do 
problema. Faz parte do processo de conhecimento e identificação do problema, sem 
o qual a busca da solução será inócua e sem eficácia. (2005, p. 39) 
 

Por essa razão, todos os documentos classificados como relevantes para a pesquisa 

foram solicitados ao responsável pelo departamento de marketing. Pois como a própria autora 

relata, “devem ser pesquisados documentos que reflitam a natureza, a filosofia, a política da 

empresa, tais como: regimentos, estatutos, planos de cargos e carreiras, organogramas, 

contratos sociais.” (2005, p. 39) 

Buscou-se isso porque entende-se que documentos podem demonstrar teoricamente 

como deveria funcionar uma empresa e tem como base as competências de funções dos 
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profissionais, examinados através dos planos pedagógicos de cada curso, pode ser traçado um 

comparativo através de documentos para que fosse possível traçar uma linha hipotética da 

fronteira dentro do campo teórico da administração e da publicidade. 

Ainda dentro da observação, outra técnica utilizada foi a de Observação Direta. 

 

A observação direta envolve a obtenção de dados pelo contato direto com a fonte. 
Nela, os dados são obtidos através de encontro pessoal ou análise de documentos 
produzidos por pessoas definidas, pelas suas características, como elementos da 
pesquisa. As respostas são analisadas em função e considerando-se as características 
definidas pela amostra (MICHEL, 2005, p. 39). 
 

A razão pela qual realizou-se esse tipo de observação, é que, através dela foi possível 

obter dados concretos que auxiliaram na escolha das empresas que participariam do estudo. 

Por essa razão, Michel (2005) define que este tipo de observação os dados são 

“contextualizados, extraídos da vida real, que valorizam a análise em pesquisas em ciências 

sociais, cujo objeto de interesse é o homem e seu comportamento, dentro de um contexto 

social específico” (2005, p. 39). 

Ainda de acordo com a técnica de observação utilizada, foi feita uma divisão em 

duas maneiras: Observação Assistemática e Observação Não Participante. 

Em relação à observação assistemática, Michel (2005) a define como uma 

observação não estruturada, realizada de forma espontânea, buscando registrar fatos da 

realidade, sem submeter métodos preestabelecidos para se averiguar um fenômeno. Paralelo a 

essa técnica será utilizada a observação não participante, onde pela definição da autora o 

pesquisador participa da comunidade que estudo, mas sem integrar-se a ele, apenas presencia 

fatos mas não se envolve pelas suas ações. 

Estes dois tipos de observações trouxeram contribuições valiosas em que possibilitou 

reunir dados e informações, os quais, enriqueceram com certeza o estudo por se tratar de fatos 

ocorridos dentro de um contexto estudado no levantamento teórico, pôde assim, serem 

determinados mais precisamente as funções de um departamento de marketing, bem como, 

excluir algumas empresas visitadas por não apresentarem um departamento com 

características de trabalho que pudessem contribuir para o enriquecimento do estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Em entrevista com profissionais de três departamentos de marketing de empresas que 

atuam em setores do mercado diferentes, se fez necessário a aplicação do questionário com 

uma agência de propaganda. Com isso, somando-se também os esforços de levantamento 

teórico, foi possível analisar o funcionamento dos departamentos, descrever suas funções 

desempenhadas dentro de cada empresa e investigar um elo entre a publicidade e a 

administração. Portanto, neste capítulo, foi apresentada, primeiramente, uma descrição de 

cada departamento de marketing avaliado e, após, um paralelo entre a publicidade e a 

administração. 

 
 
4.1 DEPARTAMENTO DE MARKETING DA EMPRESA OI BRASIL 
 

Com controle 100% nacional, a empresa OI foi a primeira do país a oferecer serviços 

convergentes e integrados de telecomunicações. Suas ofertas abrangem telefonia fixa, 

telefonia móvel, comunicação de dados, internet e televisão por assinatura. Dentro da empresa 

de telefonia o departamento de marketing, com sede no Rio de Janeiro, é responsável pela 

análise de mercado e oferecimento de ofertas. Jaciara Bonoto Luz, diretora de comunicação 

da OI diz que os principais objetivos e funções do departamento são: 

 

desenvolver as ofertas de produtos/serviços e organizar para que todos os processos 
estejam alinhados e executem seu papel de forma integrada e correta, otimizando 
todos os canais para o sucesso destas ofertas atingindo os objetivos propostos sejam 
eles de vendas, marca etc. 
 

Com isso, entende-se que a responsabilidade do setor dentro da organização é, 

segundo Luz (2008), “oferecer aos clientes as melhores opções de ofertas (serviço ou produto) 

pelo melhor custo/benefício, gerando divisas para a empresa”. Isso reflete a atual situação do 

mercado, onde os consumidores estão cercados de informação e os produtos possuem 

características semelhantes, o que força as empresas a traçarem estratégias mais abrangentes e 

focadas no cliente.  

Nesta via de raciocínio, encontra-se um momento onde a empresa e a comunicação 

se cruzam, através do escoamento das informações, a execução das estratégias e do 

relacionamento com o cliente. No caso da OI, esse relacionamento se dá através de várias 

empresas da área de comunicação, cada uma delas especializada em uma área. A empresa de 

telefonia possui hoje uma agência de publicidade que gerencia as atividades e é com esta que 

a empresa se relaciona. Existem agências de design, marketing direto, agência web e eventos, 
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cada uma delas especializada na sua função, mas que obedecem às estratégias desenvolvidas 

dentro do marketing da empresa e concebidas pela agência de publicidade a qual é 

responsável, segundo Bonoto, por repassar o conceito aprovado às demais. 

 
4.2 DEPARTAMENTO DE MARKETING DA REDE DE LOJAS ENY 
 

A rede de lojas de calçados Eny, com sede principal em Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, mas que hoje possui lojas em mais três cidades do estado. A empresa existe há 84 anos e 

sempre buscou um posicionamento no mercado que conciste em vender barato. Analisando o 

departamento de marketing da empresa percebe-se uma aproximação da realidade com a 

teoria. Anteriormente, foi descrito neste relatório com base em Perez e Barbosa (2008), que o 

conceito e o posicionamento de marca seriam de responsabilidade do departamento de 

marketing, e é nessa linha de trabalho que o departamento da rede exerce suas funções. 

Segundo Fabrise Müller, gerente de marketing da Eny, o setor é responsável por trabalhar a 

imagem da empresa e promover sempre o crescimento em vendas, bem como, atuar de forma 

cada vez mais multidisciplinar. Paralelo a isso, as atividades desempenhadas pelo setor vão 

desde ações de endomarketing até a coordenação de campanhas publicitárias. A empresa 

possui uma agência que é responsável pela criação, desenvolvimento e execução das 

campanhas publicitárias, mas a coordenação de todo o processo é de responsabilidade do 

departamento de marketing.  

Com isso, Müller (2008) afirma que “o marketing só funciona se a relação for de 

integração total. A palavra equipe é muito importante no dia a dia das atividades”.  Ainda de 

acordo com a entrevista, um exemplo disso é “uma ação de vendas no dia das mães: precisa 

de motivação dos funcionários, o que além do endomarketing, envolve o setor de RH”.  

Diante do exposto, retoma-se a concepção de Pinheiro e Gullo (2005). Os autores 

reforçam a idéia da necessidade de união entre áreas de conhecimento, afirmando que o 

mercado é um complexo ambiente, o que indica a importância da prática de técnicas de 

administração, de marketing e de comunicação, fundamentalmente, por meio da integração 

destas disciplinas. 

 

4.3 DEPARTAMENTO DE MARKETING DO GRUPO RBS 

 

O grupo RBS é uma empresa de comunicação multimídia fundada em 1957 em Porto 

Alegre. O Grupo opera no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a RBS é a mais 

antiga afiliada da rede Globo de Televisão. O grupo RBS possui uma filial em Santa Maria, 
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onde existe uma unidade do departamento de marketing, que responde ao marketing da matriz 

em Porto Alegre.  

Com isso o departamento de marketing de Santa Maria é responsável por todas as 

ações desenvolvidas localmente. De acordo com Daniela Huppes, gerente de marketing da 

unidade de Santa Maria, “estas atividades envolvem a elaboração dos projetos comerciais da 

emissora e toda execução dos projetos comercializados (produção, entrega e pós-venda)”. Ela 

ainda destaca que fica sobre sua responsabilidade as ações institucionais e de relacionamento 

da emissora com seus clientes e agências da região de abrangência da RBS Santa Maria. 

Ainda de acordo com Huppes (2008), a unidade de Porto Alegre é que controla as 

campanhas para toda a rede e “cuida das informações mais técnicas, como tabulação e análise 

das pesquisas de audiência”. A gerente de marketing relata que na RBS TV, de forma geral, 

“a área de marketing tem total responsabilidade por todos os projetos comerciais e 

institucionais, o que influencia diretamente nos resultados de toda área comercial e na 

imagem da empresa”. Seguindo as considerações Huppes (2008), o departamento de 

marketing deve possuir uma relação estreita com diversos setores da empresa, no caso da RBS 

TV de Santa Maria ela destaca os setores de OPEC, produção, exibição, telejornalismo e 

administrativo/financeiro, pois, segunda ela, praticamente todos os projetos desenvolvidos 

têm envolvimento dessas unidades.  

Ainda de acordo com o departamento de marketing do grupo RBS, Huppes (2008) 

comenta sobre a relação da unidade de Santa Maria com agências de publicidade, onde ela 

afirma que não existe uma agência para local. Agências locais realizam apenas alguns 

projetos específicos, apenas a unidade de Porto Alegre trabalha com agência e os projetos 

realizados lá muitas vezes são distribuídos por todas as praças. 

 

4.4 DEPARTAMENTO DE MARKETNIG: VISÃO DE UMA AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA 
 

Com o intuito de enriquecer a pesquisa foi realizada uma entrevista com um 

representante de uma agência de comunicação de Santa Maria. Com isso, pode-se obter uma 

visão mais ampla de como o departamento de marketing é visto pelo lado de fora da empresa. 

A agência 4SC surgiu em Santa Maria com a idéia de inovação e com isso mudou a visão da 

publicidade dentro da cidade. De acordo com George de Salles Canfield, sócio-proprietário da 

agência, o departamento de marketing tem como função trabalhar a estratégia de comunicação 

interna, a comunicação com seus fornecedores, visando tanto pessoas quanto negócios. O 

Planejamento estratégico deve ser focado para traçar soluções tanto comerciais quanto 
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humanas. Com isso, ele ainda ressalta que as atividades desempenhadas pelo departamento de 

marketing devem ser divididas em duas partes: parte interna e parte externa. 

Seguindo o que Canfield (2008) argumenta, pela parte interna estão os processos da 

empresa e o quesito motivação de pessoas: trabalhar os recursos humanos, considerado por 

ele, é um ponto muito importante hoje para a vida das empresas. Já na parte externa o 

marketing tem um foco no planejamento para o cliente: é a comunicação externa que irá 

atingir os consumidores. O empresário destaca ainda um modelo ideal para um departamento 

de marketing o qual deveria ser formado por uma estrutura linear, possuindo um alinhamento 

estratégico, trabalhando juntamente com a administração da empresa. Pois o presidente, ou o 

gestor da empresa, trabalha com a gestão e o marketing trabalha com a implementação das 

estratégias.  De acordo com Canfield (2008), “deve possuir como profissionais, um 

administrador, mas voltado ao trabalho com as pessoas.” E ainda: “o departamento deve ter 

isso bem definido. Todos os profissionais devem estar focados nas pessoas, independente de 

sua formação.” 

 

4.5 INTERCONEXÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

Com o intuito de enriquecer o estudo, mostra-se a seguir uma comparação das 

habilidades dos administradores e dos publicitários, com base em afirmações de teóricos do 

assunto. 

 

Habilidades do Administrador Habilidades do Publicitário 

 

• gerir os processos administrativos; 

• planejar com o maior nível de exatidão; 

• otimizar os recursos; 

• liderar de forma clara e objetiva; 

• executar as tarefas com eficácia; 

• controlar os recursos da organização; 

• criativo, ousado, pro ativo e ser um bom líder 

acima de tudo. 

 

 
• harmonizar recursos; 

• otimizar os investimentos das empresas; 

• mensurar valores investidos; 

• avaliação do retorno de investimento; 

• enxergar além da linha do horizonte. 

 

Quadro 1: Habilidades dos profissionais da publicidade e da administração, sob a visão teórica. 
Conteúdo adaptado de Pinheiro e Gullo, 2005, p. 10 e p. 51; administradores.com; Perez  e Barbosa, 2008, p.17. 
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Através da entrevista com os representantes dos departamentos de marketing das 

empresas que tiveram seus departamentos descritos na subseção anterior, foi possível 

observar alguns pontos em comum entre a publicidade e a administração e compor o seguinte 

quadro: 

 

Habilidades do Administrador Habilidades do Publicitário 

 

• Conhecimento de mercado; 

• Reconhecer o mercado, as demandas e a melhor 

forma de atender estas demandas; 

• Possui uma base muito forte de toda a estrutura 

da empresa, das ramificações da corporação; 

• Possui uma visão holística da empresa; 

• Visão de mercado focada no produto/serviço; 

 

• Conhecimento de mercado; 

• Saber analisar o público-alvo; 

• Ter a capacidade de exteriorizar ações da 

empresa; 

• Habilidade de negociação; 

• Criatividade; 

• Visão de mercado focada no cliente; 

 

Quadro 2: Habilidades dos profissionais da publicidade e da administração, sob a visão de profissionais do 
mercado. Conteúdo adaptado das entrevistas de Luz (2008), Muller (2008), Huppes (2008) e Canfield (2008). 

 

Ainda, com base nas entrevistas, destacam-se os seguintes pontos de cruzamento 

entre a administração e a publicidade: 

 

• Administração de informações e ações da empresa; 

• Planejamento de comunicação; 

• Aplicação de ações voltadas para o público interno e externo; 

 

A publicidade possui por objetivos, tendo em vista as afirmações dos autores citados 

neste trabalho: 

 

• Estabelecer a comunicação entre empresa e seu mercado; 

• Auxiliar o marketing a atingir o consumidor; 

• Criar ou reforçar imagens na mente do consumidor; 

• Pré-dispor o consumidor favoravelmente em relação ao produto, serviço ou 

instituição; 

• Vender soluções ou sonhos; 
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• Tornar visível ao público a imagem da marca, as características do produto ou 

serviço e seus benefícios; 

• Persuadir o consumidor a ir ao encontro do produto ou serviço anunciado; 

• Exercer grande influência sobre os canais de distribuição e sobre a própria 

organização de vendas da empresa; 

• Atrair a atenção do consumidor; 

• Harmonizar recursos e otimizar investimentos da organização focando a venda 

de produtos, lembrança de marca, aceitação do produto ou market-share. 

 
 A administração por sua vez, através do departamento de marketing, possui como 

objetivos, usando como referência citações de autores utilizadas neste trabalho: 
 

• Transmitir a imagem da empresa a um público de interesse; 

• Interligar as organizações com o ambiente externo; 

• Pesquisar o mercado ou novos mercados e atrair novos clientes; 

• Criar, fabricar, distribuir e vender produtos e serviços; 

• Coordenar esforços individuais; 

• Contribuir para os resultados do empreendimento; 

• Planejar as atividades da empresa; 

• Executar as tarefas com eficácia e controlar os recursos da organização; 

• Harmonizar recursos, pessoas e informação; 

• Satisfazer os clientes; 

 

Seguindo a mesma linha, as dados recolhidos através das entrevistas demonstraram 

que: 

 

A publicidade possui por objetivos: 

 

• Criar demanda; 

• Gerar estímulo à aquisição de produtos ou serviços; 

• Elaborar um posicionamento do produto ou oferta; 

• Planejar a comunicação de forma eficaz; 

• Exteriorizar ações estratégicas da empresa; 

• Fazer com que o consumidor busque por um produto ou serviço; 
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A administração por sua vez, sob a ótica do mercado, tem como objetivos: 

 

• Encontrar as melhores formas de atender as demandas do mercado; 

• Garantir que um produto ou serviço esteja sendo oferecido ao consumidor; 

• Planejar, desenvolver e operacionalizar a oferta de produto ou serviço; 

• Gerenciar as ações da empresa; 

• Reconhecer e analisar o mercado; 

 

4.5.1 Análise da interconexão entre publicidade e administração 

 

A publicidade como se conhece hoje está em transformação. Longo (2005) mostra a 

realidade dos veículos de comunicação, os apelos mercadológicos e demonstra uma 

inquietação: a busca pela atenção e a necessidade de ser repensado o paradigma 

comunicacional e sua interconexão com o campo da administração das organizações. A 

publicidade evolui para uma preocupação mais ampla da empresa, como a forma em que a 

organização se comunica com o mercado.  

Com isso, através de estudos teóricos sobre o assunto constatou-se um ponto de 

cruzamento entre o marketing, a administração e a publicidade atual, em que o marketing 

atual também “evolui de uma orientação para a produção, para uma orientação para o 

mercado” (PINHO, 2004, p. 22), bem como a administração está mais focada no cliente hoje, 

do que no início do século passado. Visto sob esta perspectiva, é possível analisar os quadros 

01 e 02 em que se percebe um alinhamento entre as exigências do mercado atual e as 

habilidades descritas para os profissionais de publicidade e de administração. Isso também se 

confirma quando se analisa os dados obtidos nas entrevistas, onde foi possível constatar que o 

que se espera destes profissionais são ações e atitudes inovadoras e também uma aproximação 

cada vez mais estreita entre as duas áreas.  

Sobre os pontos de cruzamento mais evidentes entre a publicidade e a administração 

fica evidenciado no relato de Jaciara Bonoto Luz (OI Brasil) que são: o conhecimento de 

mercado, entendimento de pesquisas sobre necessidades reais do público-alvo, demanda 

oferecida e o posicionamento do produto/serviço oferecido dentro deste mercado. Luz (2008) 

afirma, que a contribuição de ambos é “tudo o que servirá de base para o resultado positivo 
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dos objetivos de cada área, pois, em determinado momento do ciclo de vida da oferta estes 

caminhos se cruzam diretamente.” 

Pinheiro e Gullo (2005) afirmam que integrar ferramentas é uma forma de otimizar o 

investimento feito em estratégias de marketing e fortalecer o processo de gestão de uma 

marca. Enfatizando que: a publicidade é uma ferramenta do marketing, que por sua vez, é 

uma ferramenta da administração. Sob esta perspectiva é fundamental ressaltar o marketing 

como a maneira de interligar as organizações com o ambiente externo. Percebe-se, portanto, 

que ambas as disciplinas estão fortemente conectadas pelos seus conceitos básicos e são 

interdependentes nas suas ações.  

Outro enfoque sobre o tema ocorre na afirmação de George de Salles Canfield 

(agência 4SC) por meio do qual o publicitário relata que “administrar as informações e as 

ações de uma empresa é um ponto chave nesse cruzamento”, e ainda, acrescenta que os dois 

são focados em gerência: o administrador focado mais em processos internos, e em 

contrapartida, o publicitário é responsável por exteriorizar estes processos. Já é possível 

perceber claramente a interdependência das duas áreas, ainda que recente, pode-se afirmar 

não há como uma existir sem a outra. Isto fica mais evidente nas afirmações de Fabrise 

Müller, gerente de marketing da ENY, onde ela afirma que: “O ideal é ter profissionais de 

administração e comunicação, interagindo” dentro de um departamento de marketing.  

Essas reflexões sobre o tema em discussão favorecem a formação de várias idéias, 

como as que a administração e a publicidade caminham em lados iguais e buscam um melhor 

desempenho das ações estratégicas do mercado.  

Ainda de acordo com esse raciocínio, a história da publicidade e da administração já 

foram relatadas neste estudo, bem como, o perfil dos profissionais que estes dois cursos têm 

por objetivo oferecer ao mercado. Constatou-se que a teoria e a visão do mercado se 

coincidem novamente no quesito habilidades dos profissionais oriundos dos cursos de 

publicidade e propaganda.  

Constitui um ponto positivo à narrativa retomar um dos objetivos do curso de 

publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), onde em seu plano 

pedagógico há bem claro que o curso pretende formar profissionais com uma visão de mundo 

que possibilite uma atuação competente e que este profissional possa transformar o espaço 

profissional da comunicação social. Paralelo a isso, sabe-se que as escolas de administração 

almejam ter como profissionais pessoas pró-ativas, e que, o mercado necessita de pessoas 

dinâmicas e com visão sistêmica de mundo.  
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Outros elementos que configuram predominantemente parâmetros básicos sobre 

habilidades dos dois profissionais, o administrador e o publicitário, são os determinados por 

Luz (2008), onde ela afirma que “o desenvolvimento de um pensamento voltado para a 

necessidade do cliente ou as possíveis demandas do mercado de forma “lúdica”, menos 

baseada em números de investimento e retorno impactantes no processo” é uma habilidade do 

publicitário, sendo que o administrador possui seu olhar mais focado no processo do produto 

ou serviço, o que caracteriza um complemento entre um e outro. 

Pinheiro e Gullo (2005) reforçam a idéia afirmando que o mercado é um complexo 

ambiente, o que indica a importância da prática de técnicas de administração, de marketing e 

de comunicação, fundamentalmente, por meio da integração destas disciplinas.  

Com isso, com base nas entrevistas aplicadas aos profissionais do mercado, 

constatou-se que uma integração de disciplinas é algo observado como benéfico para empresa. 

As observações de Luz (2008) desenham um departamento de marketing ideal, o qual deve 

possuir uma variedade de profissionais, pois como ela afirma:  

 
Pela responsabilidade em desenvolver e gerenciar a execução das ofertas ao mercado 
o ideal e ter na equipe um mix de colaboradores que detenham conhecimento geral 
sobre as atividades necessárias para o bom desempenho destas atividades. Seja 
conhecimento adquirido por formação ou desempenho de atividades anteriores, 
como administradores, economistas, pesquisadores, engenharia de produção, 
comunicação... 
 

Com isso ela ainda defende benefícios em se possuir um departamento de marketing 

multidisciplinar, assim se oportuniza “um entendimento melhor de todo o processo e agilidade 

na tomada acertada de decisões gerais.” 

Fomentando este conceito de departamento multidisciplinar Muller (2008) afirma 

que uma estrutura ideal para o trabalho no setor de marketing em uma empresa “depende do 

que a empresa quer do mercado, da verba. O ideal é ter profissionais de administração e 

comunicação, interagindo.” Ela ainda reforça dizendo que “em um departamento assim a 

troca de informações é muito rica, de conhecimentos e a união de habilidades de profissionais 

com diferentes formações” vem a ser um bom diferencial. 

Muller (2008) acrescenta ainda que além de publicitários o departamento de 

marketing pode contar com outros profissionais oriundos da comunicação social, como por 

exemplo o relações públicas, onde, de acordo com ela, o profissional formado em Relações 

Públicas está preparado “para atuar com planejamento, desenvolvimentos de projetos e 

eventos”, elementos considerados importantes dentro de uma estrutura de marketing. 

Complementando o que foi afirmado, Huppes (2008) o departamento de marketing deveria ser 



 39 

formado por profissionais com diversas habilitações e qualificações, como conhecimentos em 

pesquisa, planejamento, desenvolvimento de projetos e criação, o que acarretaria, na opinião 

dela “maior profissionalismo das atividades realizadas, uma vez que haverá profissionais com 

diversas qualificações”.  

Emergem nesta esfera questões que tipificam a necessidade de se possuir um modelo 

multidisciplinar, em que as organizações podem com certeza obter resultados muito 

proveitosos da união de diferentes culturas, pessoas, conhecimento e principalmente, olhares 

diversos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda em estágio embrionário, mas em franco desenvolvimento, é perceptível uma 

compatibilidade entre os novos profissionais da propaganda com a realidade que foi descrita, 

do mercado atual, em que não é difícil demonstrar que a mudanças rápidas tem afetado as 

variáveis de decisão dos gestores de empresas. Pinheiro e Gullo (2005) reforçam a idéia 

afirmando que o mercado é um complexo ambiente, o que indica a importância da prática de 

técnicas de administração, de marketing e de comunicação, fundamentalmente, por meio da 

integração destas disciplinas. 

Outros elementos que configuram predominantemente parâmetros básicos sobre essa 

integração de disciplinas são percebidos quando, em um ambiente organizacional, os 

estrategistas se reúnem para discutir os próximos passos de uma empresa, focando no seu 

desempenho. Iniciam, através de um plano estratégico, o processo comunicacional. Com base 

na sua observação do ambiente externo e interno de sua empresa, e apoiados pelo 

departamento de marketing, o qual é responsável por criar, estabelecer e organizar os 

objetivos de marketing (entende-se que comunicação é uma disciplina do marketing), o 

administrador começa a interagir com o meio, através de técnicas e soluções dadas pela 

propaganda, e ainda, recebe uma resposta dos públicos relacionados com a empresa.  

Sendo assim, é função do gerente de marketing influenciar também nas definições que 

irão compor o plano de comunicação, bem como, suas estratégias, pois como Perez e Barbosa 

(2008) afirmam, a agência de publicidade apenas estaria sendo direcionada para o trabalho de 

criação, mas o conceito e o posicionamento de marca seriam de responsabilidade do 

departamento de marketing. Percebe-se com isso, uma evolução do planejamento estratégico 

para uma administração estratégica de mercado que engloba o processo de comunicação. 

Assim, a relação multidisciplinar e complexa da comunicação e da administração 

dentro de um departamento de marketing ocorre por meio de uma complementação mútua 

entre as áreas envolvidas. Com base na declaração dos entrevistados e através de um 

levantamento teórico, foi possível concluir que a relação entre a comunicação e a 

administração deveria ser estreita, pois o trabalho de um está diretamente ligado ao trabalho 

do outro. Luz (2008) afirma que a administração desempenha melhor as fases de 

planejamento, desenvolvimento e operacionalização da oferta do produto ou serviço. Já a 

comunicação, através da publicidade, cria a demanda e gera o estímulo à aquisição, o que 

comprova na prática a relação de cooperativismo entre as duas áreas. Entretanto, constatou-se 

que se trata de uma formatação rara em empresas locais.  
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Sendo assim, ao unir a comunicação, mais especificamente a publicidade dentro de um 

departamento de marketing, a empresa poderá obter como benefícios ações mais focadas no 

cliente. Não há com isso um desmerecimento da administração neste tópico, mas como foi 

levantado por Luz (2008), a administração possui um foco maior nos processos que se 

relacionam com o produto ou serviço, enquanto a publicidade possui uma visão lúdica do 

mercado, menos voltada a números e no retorno impactante de resultados. 

Neste sentido, cabe reafirmar que o campo da publicidade é formado por diversas 

culturas, pois é “um campo com clara identidade profissional e acadêmica e, ao mesmo 

tempo, partícipe de um mosaico de áreas do conhecimento, como psicologia, economia, 

educação e sociologia” (GOMES, 2006, p. 45). Percebe-se com isso, que os profissionais 

inseridos nesta profissão recebem das instituições de ensino nas quais realizam a sua 

formação acadêmica um incentivo a conhecer uma diversidade de novas culturas, expressões 

e áreas do conhecimento.  

Assim, acredita-se que hoje a publicidade evolui para uma preocupação mais ampla da 

empresa, como a forma em que a organização se comunica com o mercado. De acordo com 

Pinheiro e Gullo (2005) a propaganda é uma ferramenta da comunicação de marketing, 

possuindo um papel de muita importância na gestão dos investimentos e apoiando a marca 

nos mais variados mercados. Com isso é possível afirmar que “o papel da propaganda no mix 

de marketing consiste em focalizar a capacidade da propaganda para comunicar a um público-

alvo o valor que uma marca tem a oferecer” (O’GUINN, ALLEN ; SEMENIK, 2008, p. 16). 

Desenvolvendo este raciocínio, compreende-se através desse estudo que foi possível 

estabelecer um elo de relação entre as disciplinas de publicidade e de administração. Para 

tanto, utilizou-se o departamento de marketing para averiguar essa ligação e constatou-se que, 

ele próprio, o marketing, faz o intermédio entre as duas áreas do conhecimento. Como visto 

anteriormente, os objetivos da administração e da publicidade por muitas vezes se 

aproximam, por outras, se complementam. 

Sendo assim, é possível chegar a um denominador comum entre os fazeres da 

administração e da publicidade, em que as duas desempenham tarefas com foco no mercado, 

intentam suprir uma necessidade e atingir objetivos enumerados por uma organização. 

Desenvolvem atividades paralelas, conjuntas e complementares. Na perspectiva de Müller 

(2008), o maior valor percebido ao trabalhar a publicidade dentro do departamento de 

marketing é a sua visão abrangente de comunicação, o que pode contribuir muito na relação 

da empresa com agências de publicidade. 
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Como fica evidente no relato dos profissionais entrevistados, a área da comunicação 

social está apta para exercer um bom desempenho dentro das instituições, mas sempre com 

foco nos objetivos das empresas, pois é imperativo afirmar que as organizações são unidades 

diferentes e possuem suas particularidades, as quais, o mercado deve respeitar. 

A reflexão apresentada neste estudo não encerra as possibilidades do assunto e permite 

verificar que outros tópicos precisam ser abordados em estudos futuros, como um 

levantamento quantitativo sobre as aspirações das empresas quanto às competências e 

habilidades desejadas nos profissionais de publicidade e estudos de caso em departamentos 

empresariais com estrutura multidisciplinar.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 
 
 
Parte 1: Destinado ao Diretor ou responsável pelo departamento de marketing: 
 

1. Qual a responsabilidade do setor de marketing dentro da empresa? 
2. Qual a relação do departamento de marketing com os demais setores? 
3. Quais as atividades desempenhadas pelo departamento de marketing dentro da 

empresa? 
4. Qual o principal papel do departamento de marketing dentro da empresa? 
5. Como é colocado o departamento de marketing no organograma da empresa? 
6. Como é feito o planejamento e quais os profissionais envolvidos? 
7. Qual a estrutura ideal de um departamento de marketing na sua opinião? 
8. Que profissionais devem estar envolvidos no departamento? 
9. Na sua opinião, quais os pontos de cruzamento são mais evidentes entre a publicidade 

e a administração (entre a profissão do publicitário e o administrador)? 
10. Na sua opinião, quais as vantagens de uma departamento multidisciplinar? 
11. Quais as desvantagens desta multidisciplinaridade? 
12. Qual a contribuição dada pelo publicitário ao desempenho das atividades do 

departamento de marketing? 
13. Qual a contribuição dada pelo administrador ao desempenho das atividades do 

departamento de marketing? 
14. Que outra área da comunicação social poderia atuar ou atua no departamento? Por 

quê? 
15. Pode ser percebido uma otimização nas atividades e no investimento em marketing ao 

possuir um departamento multidisciplinar? 
16. Como a empresa trabalha com a publicidade, existe uma agência? Como é a relação do 

departamento de marketing com essa agência? 
17. Na sua opinião, necessariamente, o gerente de marketing precisa ser formado em 

administração de empresas? Por quê? 
18. Um publicitário teria as qualidades necessárias para se tornar gerente de marketing? 
19.  Como deve ser a relação entre o administrador e o publicitário dentro da empresa? 
20. Existe uma forma de mensurar o desempenho e a eficiência do administrador e do 

publicitário nas atividades do departamento? 
21. Quais tarefas são melhores desempenhadas pelo administrador e quais pelo 

publicitário? 
22. Quais os problemas observados em se inserir um publicitário no departamento de 

marketing? 
23. Quais as vantagens de se possuir um publicitário no departamento? 
24. Quais as diferenças percebidas entre os profissionais formados em administração e os 

profissionais com formação em publicidade e propaganda? 
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Parte 2: Perguntas individuais aos colaboradores que fazem parte da equipe do 
departamento de marketing: 
 

25. Formação: 
26. Experiência profissional: 
27. A sua área de formação/atuação é a única a proporcionar a construção destas 

habilidades? 
28. Qual a função desempenhada? Atribuições? 
29. Destaque as suas principais habilidades. 
30. Como adquiriu estas habilidades? 
31. Há quanto tempo está trabalhando no setor de marketing? 
32. Cursos realizados: 
33. Principais projetos que participou, dentro e fora da empresa: 
34. Projeção de futuro: 
35. Tem filhos, família: 
36. Como se atualiza? 
37. Participa de alguma comunidade profissional? 
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APÊNDICE B – Cd com podcast de Walter Longo e entrevista especial com Nizan 
Guanaes para o programa Reclame 
 
 


