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RESUMO 

Este estudo resgata os primórdios da comunicação publicitária brasileira, abordando paralelamente 
a realidade mercadológica do país, dando especial ênfase a pesquisa das agências de comunicação, 
cadastradas no Conselho Executivo de Normas Padrão (CENP), da cidade de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, bem como o perfil de seus respectivos empreendedores, investigando a forma como 
entraram no mercado e mostrando formas alternativas, visando o auxílio a publicitários que pensam 
em empreender no ramo da comunicação. Para a realização dos pontos propostos, foi realizada, 
além de pesquisa bibliográfica, entrevistas com dirigentes das oito agências de comunicação de 
Santa Maria, registradas no CENP, visando o resgate do histórico pessoal de cada um, bem como de 
sua empresa.   

Palavras-chave: Publicidade, agência de propaganda, empreendedorismo.      

ABSTRACT 

A study that rescues the early days of the Brazilian advertising, adressing alongside the mercantile 
reality of the country, giving special emphasis to the study of the agencies of communication, 
registered in the Executive Board of Standards Default (CENP), in the city of Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, and the profile of their respective entrepreneurs, investigating the way how they 
entered the market and launching of alternative forms, seeking to aid the advertisings that thinks 
undertake in the branch of communication. To achieve the proposed points, was held, as well as 
literature search, interviews with leaders of the eight agencies of communication of Santa Maria, 
registered on the CENP, seeking the surrender of the personal history of each one, as well as their 
company.   

Key-words: Advertising, Advertising agency, Entrepreneurship             
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1 INTRODUÇÃO   

A comunicação social é um campo de estudo que envolve os mais variados níveis da 

comunicação humana. Academicamente ela é dividida nas sub-áreas de jornalismo, relações 

públicas e, o campo que mais interessa a este trabalho, a publicidade e propaganda.  

Brasil1(2007) afirma que “a expansão publicitária [...] tem início no século XIX, graças ao 

crescimento econômico baseado na agro-exportação e na crescente urbanização pela qual o país 

passava.”. Com essa urbanização, surgia nas cidades uma oferta cada vez maior dos mais variados 

serviços e produtos, que necessitavam de diferenciação e com isso serem levados ao conhecimento 

popular.  

Embora desde o século XIX o cenário brasileiro já abria espaço para as agências de 

propaganda, a primeira agência brasileira só foi surgir no século XX, mais precisamente em 1914.  

Registros repassam o pioneirismo no cenário brasileiro, no que tange às agências de 

publicidade, à empresa paulista Eclética. Segundo Marcondes (2001), a Eclética, surgindo como 

empresa de anúncios, evoluiu para agência de publicidade, tornando-se assim a primeira agência de 

publicidade brasileira, com sua sede na cidade de São Paulo. O mesmo autor também informa que 

após período da Primeira Guerra Mundial, São Paulo também ganhou novas agências, como a 

Pettinati, Edanée, entre outras. A partir daí, o número de agências de publicidade no território 

brasileiro não parou mais de crescer.  

Segundo informações retiradas do site do Conselho Executivo das Normas-Padrão 

(CENP2) existem 4045 agências de propagadas certificadas no Brasil, sendo nove em Santa Maria, 

porém o número real de agências em atividade no território brasileiro é intangível, principalmente 

porque não há exigência legal de registro para exercer a função publicitária desse tipo de 

estabelecimento em um órgão centralizador, como ocorre em outros setores.     

De acordo com estimativas da Federação Nacional de Agências de Propaganda (Fenapro) 

e da Associação Brasileiras de Agências de Publicidade (ABAP), o número de agências, até agosto 

de 2000, oscilava entre 4 mil e 8 mil. Logo, se desse número oscilante,  cerca de apenas 4000 são 

certificadas pelo CENP, pode-se deduzir que grande parte das agências brasileiras atuam com 

especificações técnicas abaixo do padrão exigido pelo Conselho Executivo de Normas-Padrão, que 

é o orgão que regulariza a atividade publicitária na Brasil. Mas ainda sim pertencentes ao cenário 

publicitário que se apresenta no País, influenciando, assim, em sua ecônomia.   

Atualmente a propaganda é responsável pelo sustento de boa parte da mídia e é de 

fundamental importância para o setor de negócios e de produção, sua maturidade e capacidade de 

                                                

 

1 http://www.facasper.com.br/pp/site/historia/index.php 
2 http://www.cenp.com.br 

http://www.facasper.com.br/pp/site/historia/index.php
http://www.cenp.com.br
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adequar-se às novas realidades que se constituem através de todo o século XX é que a transforma 

em um dos bons setores de negócios do país.  

Segundo o site da FENAPRO3 temos que:  

[...] a propaganda é um negócio sério que contribui para a vitalidade da nossa economia e 
também assegura que os mais de 8 mil veículos de comunicação do País possam continuar 
levando informação, cultura e entretenimento a toda população brasileira. 
São milhares de jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, além de tantos outros 
veículos de comunicação em todo País, que só se viabilizam e, portanto, só podem manter 
sua independência, através do trabalho das agências de propaganda e dos investimentos que 
elas captam do mercado anunciante.                 

Apesar da importância das agências de publicidade, tanto para o setor industrial como para 

as mídias, a burocracia para abrir uma agência no Brasil ainda desacelera o ímpeto empreendedor 

de muitos publicitários, pois, poucos sabem que existe mais de um caminho possível de ser seguido 

para a criação de uma agência de comunicação no Brasil.  

O estudo que se apresenta vem para resgatar a história das agências cadastradas pelo 

Conselho Executivo de Normas Padrão em Santa Maria, RS, e indicar aos leitores e futuros 

publicitários novos caminhos para vir ser administrador do seu próprio negócio.  

 Porém, ainda há outros pontos que destaca-se como objetivos desse trabalho. Além da visão 

geral, que tange o estudo sobre as opções que um publicitário tem, atualmente, para entrar no 

mercado, apresentando também a possibilidade de definir quais os passos que um publicitário 

precisa percorrer para fundar sua própria agência de comunicação; resgatar a história das agências 

de comunicação em Santa Maria; bem como mapear o caminho que as agências de Santa Maria, 

cadastradas no Conselho Executivo de Normas Padrão, percorreram para entrar no mercado 

publicitário da cidade e região.   

Essa iniciativa, fazendo uso de experiências do passado, visando empreendimentos futuros, 

se justifica na medida em que planejar se torna essencial para o êxito de um empreendimento, ainda 

mais no cenário mercadológico que se apresenta.  

O mercado atual é muito disputado, e essa é uma afirmação que pode ser estendida a toda e 

qualquer área, pois a concorrência entre empresas que oferecem determinado serviço/produto 

demandado pela sociedade é acirrada. Em se tratando da área da comunicação, especialmente a área 

dos publicitários, que é uma profissão que tem como principal desafio envolver e surpreender o 

público, essa concorrência torna-se ainda maior, tendo em vista que não há regras mais severas para 

exercer essa profissão, não há uma exigência por parte de algum órgão centralizador de diploma ou 

certificado de algum curso.  

                                                

 

3 http://www.fenapro.org.br/news/discurso_presidente_fenapro.php 

http://www.fenapro.org.br/news/discurso_presidente_fenapro.php
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Atualmente existem diferentes caminhos para o publicitário que deseja abrir sua própria 

agência de comunicação, tais como uma sociedade, empreender sozinho, incubadoras de empresas, 

etc. Os caminhos são os mais variados, cada um oferecendo diferentes benefícios e adversidades. E 

são esses caminhos (além dos caminhos percorridos pelas agências de Santa Maria abordadas no 

processo) que este estudo pretende, também,  demonstrar a fim de maximizar o espírito 

empreendedor dos publicitários recém formados.  

O presente trabalho divide-se em introdução, na qual é apresentado pontos como objetivos 

visados com esse estudo, justificativa para o presente trabalho e delimitação do tema; referencial 

teórico, onde é aprofundado o assunto e as teorias abordadas; a metodologia que foi usada no 

decorrer do processo de pesquisa; a pesquisa propriamente finalizando com as considerações finais.                    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1 O MERCADO PUBLICITÁRIO NO BRASIL   

Segundo o site do SEBRAE4 (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas), 

tomando como amostra as empresas paulistas, a taxa de mortalidade atual, ou seja, empresas que 

não conseguem acompanhar a competitividade do mercado e fecham suas portas, é de: 29% para 

empresas até um ano de vida, 42% para empresas de até dois anos, 53% para empresas de até três 

anos, 56% para empresas até quatro anos e também 56% para empresas de até cinco anos de vida.  

Esses números são notáveis já que o percentual de pequenas empresas atuantes no 

mercado brasileiro chega a 99,2% segundo estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2002) (IBGE).  

Uma agência de publicidade é também uma empresa. Uma empresa que presta serviços 

para outras empresas. Logo é necessário relembrar esses números como forma de alerta para o 

empreendedor.  

A respeito das agências de publicidade, Menna Barreto (2006, p.11) comenta que 

A agência de propaganda difere de qualquer outra – sejam agências financeiras, de seguros, 
bancárias, de viagem, funerárias – , pois ela não apenas intermedeia, não apenas agencia 
como outras agências, mas, sobretudo, como estou lembrando, cria. E criação é sempre o 
ponto mais crucial da existência de cada uma, de sua qualidade profissional, de sua 
capacidade competitiva.   

Flávio Sabbadini (2007), presidente do conselho deliberativo do Sebrae, através do site da 

organização, ilustra bem o quadro atual quando diz que “um dos maiores desafios do mundo 

contemporâneo é a criação de oportunidades de trabalho e geração de renda, num quadro em que o 

emprego nas grandes empresas não aumenta no ritmo de absorver uma população crescente que 

ingressa no mercado anos após ano”.  

Trazendo essa afirmação para a realidade publicitária, podemos interpretá-la que o número 

de profissionais da propaganda que entram no mercado ano a ano é crescente, excedendo o número 

de vagas oferecidas no mercado, o que tende a impulsionar o ímpeto empreendedor dos 

publicitários que não conseguem trabalho e não toleram o estado de desemprego.   

Um publicitário empreendedor que pensa em montar uma agência de comunicação 

visando, pelo menos não se enquadrar nas estatísticas citadas anteriormente, deve levar em 

consideração ameaças e oportunidades que o mercado oferece, toda gama de mudanças 

tecnológicas, políticas, demográficas que podem vir a acontecer ou que já estejam acontecendo, sua 

                                                

 

4 http://www.sebrae.com.br 

http://www.sebrae.com.br
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capacidade intelectual e de aperfeiçoamento das mesmas, dentre outros aspectos que também 

devem ser analisados. Isso sem mencionar a burocracia.  

No que tange esse assunto, Lupetti (2003, p. 10) afirma que:  

O cidadão brasileiro que pretende abrir uma agência de publicidade está a mercê da 
legislação brasileira. Nossa legislação, no que diz respeito à área da publicidade é bastante 
injusta. Qualquer pessoa que queira abrir seu próprio negócio pensa em começar com uma 
empresa pequena para depois crescer. Se um pessoa quiser abrir uma agência de 
publicidade sozinho, denominada firma individual, não pode.    

Apenas para esclarecimento, se uma pessoa quiser abrir uma agência de publicidade 

sozinha, não pode fazê-lo como firma individual, pois, segundo Lupetti (2007), uma agência de 

publicidade não é uma indústria e, muito menos, comercializa produtos, ela é uma prestadora de 

serviços que cria, produz e veicula anúncios, e, sendo assim, não pode existir como firma 

individual.  

Mas para ficar mais claro todo esse contexto, voltando aos primórdios da comunicação 

humana, resgatando desde os primeiros vestígios da comunicação até o cenário atual da publicidade 

brasileira.    

2.2 A HISTÓRIA    

Desde o início dos tempos o homem procura se comunicar com seus semelhantes. O 

primeiro passo foi criar a linguagem escrita, ou seja, descobrindo também uma forma de deixar seus 

registros. Aos poucos foi desenvolvendo o alfabeto, que variava de língua para língua. Ao juntar 

letras o homem criava palavras, ao juntar as palavras, o homem criava frases transmitindo assim a 

sua história  e as suas idéias para os seus semelhantes e descendentes.  

Segundo Citelli (1988), já na Grécia antiga, o estudo da Retórica, a arte de discursar e 

persuadir transmitindo suas idéias, era um assunto vital para os estudantes. Já nesse período da 

história humana a importância da comunicação começa a ser reconhecida pela espécie humana.  

Atualmente, a comunicação social (que é a de interesse desse estudo) é dividida, como 

visto anteriormente, em três áreas principais. São elas: jornalismo, relações públicas e, a que é de 

maior interesse para o presente estudo, publicidade e propaganda. Existem ainda outras divisões 

como editoração e RTVC, mas não serão abordadas no presente estudo.  

Muitos confundem os termos publicidade e propaganda, dando o mesmo significado para 

ambos, o que não é correto. Segundo Giana Lange do Amaral (2008), professora do curso de 

mestrado em Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), alguns autores do campo da 

comunicação colocam que o significado do termo publicidade está ligado ao ato de divulgar, tornar 
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público. Já a terminologia propaganda está relacionada com a implantação de uma idéia, uma 

crença. Reforçando ainda mais esse conceito relacionado ao termo propaganda, Sampaio (1997) 

afirma que a propaganda tem como objetivo disseminar idéias, ou seja, tem caráter ideológico, 

político ou religioso. Logo, existe uma diferenciação dos termos, mas, para não confundir o leitor, 

nesse trabalho seram usados como sinônimos.  

No Brasil, a publicidade nasceu no final do século XIX, da necessidade dos cidadãos de 

informar sobre seu trabalho ou oportunidades. O meio utilizado para as primeiras veiculações não 

poderia ser outro se não os periódicos da época. Essa afirmação pode ser reforçada através do 

seguinte trecho:  

A propaganda nasce como expressão de uma necessidade de informação diversa daquela 
que o jornalismo começava a suprir tão bem. Comércio, indústria e gente em geral 
precisavam transmitir a outros comércios, indústrias e gente em geral uma série de 
impressões e informações. [...] Profissionais independentes, como relojoeiros, guias e 
escrivões, descreviam suas habilidades. Ou seja: a propaganda nasceu prestando serviços, 
na forma que poderíamos chamar de primórdios dos classificados modernos. 
(MARCONDES, 2001, p.14)    

Ainda segundo Marcondes (2001) a maioria dos anúncios veiculados consistiam em 

apenas textos, mas datam dessa época as primeiras ilustrações criadas por artistas plásticos da 

época, ou seja, era o primeiro contato entre arte e publicidade. Mais tarde, no final do século, esse 

contato se aprofundaria com os primeiros anúncios em poesias curtas e rimas fáceis, de fácil 

memorização por parte do consumidor da época.  

Ainda com relação aos primórdios da publicidade, afirma-se que:  

[...]antes de existirem as primeiras empresas especializadas em planejar, conceber, produzir 
e veicular publicidade por conta de clientes anunciantes, os anúncios para jornais e revistas, 
os painéis ao ar livre, os folhetos, os cartazes e outras peças promocionais eram criados e 
produzidos pelos próprios trabalhadores na imprensa e pelos corretores e agenciadores de 
publicidade. (KESSLER E SILVA, 2007, p. 1)   

Com o desenvolvimento dos anúncios bem como de sua qualidade gráfica e textual, a 

publicidade deixa aquele caráter de classificados em jornais e assume uma postura mais parecida 

com a que dispomos atualmente. O surgimento de novos meios também contribui para o avanço da 

publicidade nacional bem como de seu caráter criativo:  

No início de 1900, aparecem no país as primeiras revistas, menos voltadas à noticia clássica 
e mais a crônicas sociais, sátiras, charges, sonetos, fatos diversos comentados. Aí vamos 
encontrar os primeiros anúncios de páginas inteiras, com ilustrações apuradas, em até duas 
cores. [...] não mais a mensagem com forma e conteúdo de um comunicado direto, mas 
embrulhada num pacote de elementos, que requerem a participação inteligente e a 
cumplicidade do consumidor para decifrá-los. (MARCONDES, 2001, p.17)    

Mediante o quadro criado pela necessidade de informar da época, bem como o avanço da 
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qualidade publicitária brasileira, a fundação da primeira agência de publicidade brasileira era uma 

questão de tempo.  

Os primeiros registros históricos, segundo Gomes (2003), dão conta de que a primeira 

agência de propaganda brasileira, surgida especificamente com o fim de produzir comunicação 

comercial foi fundada em 1913 (alguns autores colocam como 1914), em São Paulo. Chamava-se 

Eclética.  

Ainda esse primeiro quarto de século traria novas transformações, adaptações e evoluções 

a publicidade brasileira. A chegada de grandes anunciantes multinacionais ao cenário brasileiro 

contribui de forma fundamental para isso. Essa importância se dá no momento que essas 

multinacionais trouxeram consigo o seu Know how acerca da forma de fazer propaganda, com 

fórmulas consagradas e pautadas em estudos nos Estados Unidos (onde a propaganda já era vista 

com maior profissionalismo e pesquisas tangenciando a comunicação eram constantes.):  

[...] surgem os primeiros anunciantes multinacionais, entre eles a Mappin & Webb [...], 
Nestlé, Colgate, Palmolive, General Electric, Souza Cruz (British American Tobacco) e 
Ford. A Bayer faz um trabalho de destaque, concebendo propaganda não como um conjunto 
de mensagens eventuais, mas como uma campanha, com peças em sequencia e objetivo 
estratégico planejado. 
Também a General Motors começa a se profissionalizar e mantém um departamento de 
propaganda em operação desde 1925. [...] Importam Know-How e técnicas desenvolvidas 
nos Estados Unidos, onde a publicidade consolidou modelos e processos comprovadamente 
eficazes desde o inicio de sua história. Fazem algumas (poucas ) adaptações locais e 
publicam (MARCONDES, 2001, p. 18)   

Contudo, esse modelo aplicado à publicidade brasileira não estava de acordo com o 

cenário que se apresentava, logo sofreu alterações devido ao “trabalho específico de algumas 

agências (e profissionais de criação) nacionais, que tentaram, teimosamente, descobrir como é que 

se faz propaganda – um formato de comunicação importado – com sotaque de Brasil” 

(MARCONDES, 2001, p. 23).  

Tem-se, segundo Gomes (2003), que por volta dos anos 30, chega ao Brasil a primeira 

agência de propaganda norte-americana, a Ayer, que vem para atender seu cliente internacional, a 

Ford. Também a General Motors traz para o Brasil sua parceira, a J. W. Thompson. Ocorrem 

avanços, mas ainda sim a propaganda não está consolidada no Brasil. Para reforçar essa afirmativa 

temos que:  

Mesmo assim não estamos ainda diante de um negócio contituído. A propaganda não é, 
como viria a ser chamada depois, uma “indústria”.  Até porque a indústria de verdade, base 
da sustentação e razão da existencia da publicidade, apenas se insinua no Brasil, como um 
setor. Estamos, portanto, diante de uma atividade embrionária, que vai sofrer nesse período 
– como, de resto, toda a economia do País – o baque da crise de 1929, a revolução getulista 
e a consitucionalista de 1932. (MARCONDES, 2001, p. 23)   

Mas o primeiro salto significativamente grande para a publicidade nacional, afirma Gomes 
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(2003), foi a chegada do rádio, que se consolidou nos anos 30, “cresceria de uma forma vertiginosa, 

numa velocidade até então desconhecida” (MARCONDES, 2001, p.27).   

A adaptação da publicidade ao rádio se deu de forma gradativa:  

O rádio por aqui seria, em seu início, um grande palavrório. Noticiários, crônicas, 
porteriormente radio novelas e, claro, música. A propaganda foi tímida e, em seu primeiro 
movimento, apenas reproduziu na nova mídia os mesmos textos desenvolvidos para os 
jornais e revistas. Sem graça e sem imaginação. (MARCONDES, 2001, p.27)       

Em cerca de três anos surgiriam os primeiros Spots, Marcondes (2001) define-os como 

peças com textos interpretados, seguidos ou não de música, e os primeiros jingles, que são trilhas 

sonoras curtas, de fácil memorização, desenvolvidas especificamente para determinado anunciante. 

Segundo Gomes (2003), esses formatos de publicidade já existiam, não sendo uma inovação no que 

engloba a publicidade mundial, e ambos os formatos ja tinham justificado sua eficácia, 

principalmente, nos Estado Unidos. Posteriormente, com a vinda de outros novos anunciantes 

multinacionais para o Brasil, tais como a Coca Cola, surge uma nova modalidade de presença nessa 

mídia: o patrocínio. As novelas Gessy e o Repórter Esso se transformariam em marcos dessa nova 

forma de assinalar presença no rádio.   

Mas o advento que marcaria ainda mais o Brasil, não apenas no campo da publicidade 

como também no campo cultural e econômico ainda estaria por vir.  

Segundo Marcondes (2001), graças ao ímpeto empreendedor de Assis Chateaubriand, 

proprietário dos Diários Associados que na época era a maior rede brasileira de jornais e rádios, no 

dia 18 de setembro de 1950, em São Paulo, nasce a primeira emissora de tv brasileira, a PRF-3, ou 

TV Tupi:  

Após a guerra, a televisão passa a ser o grande veiculo de comunicação de massa. 
Chegando ao Brasil em 1950, em São Paulo, a TV Tupi, de Assis Chateaubriand, vem a ser 
a primeira emissora de televisão brasileira e também a primeira da América Latina.  
(GOMES, 2003, p. 99)  

Complementando a informação acima, Marcondes (2001) afirma que no inicio a televisão 

apresentava ainda um caráter experimental. Apesar desse início experimental citado pelo autor, e 

dos contratempos criados pela falta de experiência com o novo meio, a televisão já era vista com 

grande expectativa no cenário nacional.  

O avanço tecnológico nos meios de comunicação era acompanhado também pelo 

crescimento econômico e industrial brasileiro provocado pela chamada “Era Juscelino Kubitschek”, 

e isso, por consequência, proporcionou uma uma maior desenvolvimento e evolução no que tange o 

mercado publicitário nacional.   
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2.2 A EVOLUÇÃO DO MERCADO   

Vale grifar nos anos que se seguiram que seriam de avanços no setor econômico e 

industrial do País, refletindo também na publicidade nacional:  

O Brasil vive [...] na segunda metade da década de 50 e início dos anos 1960 – era JK -, um 
período de intenso crescimento com a instalação da indústria automobilística, a ampliação 
da indústria siderúrgica e grandes investimentos em infra-estrutura [...] os militares 
assumem o poder com um programa baseado no crescimento econômico acelerado a partir 
da livre empresa e do grande capital nacional e internacional, considerados capaz de 
realizar grandes investimentos empresarias e, pela geração de lucros, aumentar e 
diversificar os investimentos (TOALDO, 2005, p. 55)     

Ainda segundo Toaldo (2005), entre os anos de 1968 e 1973 o produto industrial, as 

exportações de manufaturados, o crédito internacional e as reservas financeiras nacionais 

aumentaram. Todos esses investimentos e realizações são promovidos por campanhas publicitárias 

de cunho nacionalista, que segundo Gomes (2003), é uma prática desenvolvida pelo governo militar 

instaurado na época, para estimular o patriotismo e conquistar o apoio da população.  

“A ênfase otimista da publicidade e demais setores nacionais alcança seu objetivo. Muitos 

acreditam e investem no País. O “Brasil Grande” enaltece e cultiva seus valores” (TOALDO, 2005, 

p. 60).  

Toaldo (2005) ainda observa que os anos 1980 marcam a continuidade, o aprofundamento 

e a consolidação do processo de abertura política, alcançando total liberdade com a constituição de 

1988 e, ao final do século, o Brasil se torna capaz de alcançar o crescimento econômico, e a 

conseqüente mobilidade social e modernização dos mais variados setores da sociedade.  

Os anos 90 marcam a valorização do trabalho publicitário, e isso ocorreu graças a toda 

essa efervecência pela qual o Brasil passou. Reforçando essa afirmação, Ribas (2008) usa o termo 

“boom da propaganda” no Brasil, o que significa um reconhecimento maior do trabalho 

publicitário, com investimentos maiores e campanhas memoráveis, o que gerou uma visão 

glamurosa da publicidade nacional, aguçando o desejo de muitos estudantes pela área da 

comunicação social, bem como sua entrada no mercado, almejando, futuramente, um 

empreendimento próprio na área.  

O panorama que se vê em 2008 apresenta uma evidente valorização do desenvolvimento 

econômico, da industrialização e do comércio. O que tende a impulsionar, também, o 

desenvolvimento do mercado publicitário nacional. Reforçando essa afirmação, Oliveira (2008) 

afirma que o mercado publicitário é como um “termômetro” da situação econômica, quando o 

mercado está bem, a publicidade está bem. Como dito anteriormente, essa visão glamurosa atribuída 

ao trabalho publicitário tende a aumentar o número de agências exitentes no Brasil. As formas 

dessas empresas entrarem no mercado são variadas, mas para esse estudo nos deteremos em 



 

17

 
empreendimentos solo, publicitários que formaram uma sociedade para fundar uma agência, outros 

que adquiriram ações de uma agência já existente, a questão das fusões entre agências também será 

abordada, assim como as incubadoras de empresas.  

Discorrendo, num primeiro momento, sobre as formas mais alternativas de entrada no 

mercado, aborda-se agora as incubadoras de empresas.   

2.3 FORMAS DIFERENCIADAS DE ENTRAR NO MERCADO   

Uma agência de publicidade pode entrar no mercado por meio de uma Incubadora de 

empresas. As incubadoras5, segundo documento cedido pela Incubadora Técnológica da 

Universidade Federal de Santa Maria (olhar anexo), é “um núcleo que abriga, num espaço comum, 

empresas que têm no conhecimento seu principal insumo de produção”. Em outras palavras “é um 

espaço destinado a estimular a capacidade empreendedora, capaz de transformar idéias em 

negócios.” As incubadoras tem por objetivo reduzir as taxas de mortalidade de pequenas empresas 

no Brasil, a medida que oferece uma série de vantagens e facilidades para o surgimento e 

crescimento de novos empreendimentos no território nacional. Elas oferecem uma série de suportes 

que tangem infra-estrutura, assessoria (gerencial, contábil, jurídica, etc.), treinamentos, cursos, 

contatos com entidades governamentais e investidores, além de participação em eventos de 

divulgação de empresas.  

Mas não são todos os aspirantes a empreendedores que podem usufruir das oportunidades 

criadas por esses núcleos. A idéia é apresentada e passa por uma espécie de avaliação se pode ter 

êxito ou não.  

Vale ressaltar que, desde 1999, existe uma Incubadora Técnológica aqui em Santa Maria, 

na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), porém nenhuma agência de comunicação entrou 

no mercado Santamariense por meio desse núcleo, justamente por ser uma incubadora tecnológica, 

e não de empresas propriamente dita.  

Outra forma de fundar uma nova agência, e essa forma vem como uma tendência no 

mercado, segundo Silvia Zoche, é a fusão entre agências. O publicitário Jorge Cavallini Jr., na 

matéria sobre fusões de agências de Silvia Zoche6, afirma que o mais importante na hora da fusão 

de agências é o diálogo entre os diretores para verificar se há a aceitação das idéias de ambas as 

partes por ambas as partes. Não adianta apenas pensar a questão econômica do negócio. Deve haver 

confiança antes de concretizar a união. 

                                                

 

5 http://www.e-commerce.org.br 
6 http://www.acessa.com/negocios/arquivo/mercados/2004/11/24-fusoes/ 

http://www.acessa.com/negocios/arquivo/mercados/2004/11/24-fusoes/
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Quando duas agências entram em fusão, por vezes é necessário abrir mão de alguns 

clientes. Essa prática ocorre quando, na lista de clientes da nova agência, aparecem dois clientes que 

atuam no mesmo ramo de negócio. Segundo Cavalini7 “é uma questão ética”. Mas todo o processo 

de rescisão com o cliente é gerido por diálogo entre ambas as partes explicando o motivo de não 

poder mais atender determinada conta.  

Essas são apenas algumas formas de entrar no mercado. Há ainda casos de agências que 

surgiram praticamente “do nada”, com seu empreendedor começando sem base empresarial agluma 

e obtiveram grande sucesso graças ao empenho de seus idealizadores. Um exemplo é o do 

publicitário Eduardo Fischer8, que criou sua primeira agência de publicidade com 19 anos e hoje é 

dono de um conglomerado de comunicação e marketing presente em 9 países da América Latina 

com um faturamento anual de R$ 800 milhões.                        

                                                

 

7 http://www.acessa.com/negocios/arquivo/mercados/2004/11/24-fusoes/ 
8 http://www.terra.com.br/istoegente/382/reportagens/personalidade_eduardo_fischer.htm 

http://www.acessa.com/negocios/arquivo/mercados/2004/11/24-fusoes/
http://www.terra.com.br/istoegente/382/reportagens/personalidade_eduardo_fischer.htm
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3 METODOLOGIA   

O presente estudo envolveu pesquisa exploratória. Gil (1994, p. 45) define que  “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato”. Também vale citar o caráter descritivo do mesmo estudo o que, 

segundo Gil (1994) demostra a preocupação da descrição das características de determinado 

fenômeno, e/ou relacionar suas variáveis.   

A pesquisa foi de natureza qualitativa, ou seja, o contato que houve entre o pesquisador e 

seu objeto de estudo visou a obtenção de dados descritivos para uma melhor compreensão do 

fenômeno em estudo. Segundo Creswell (2007), o caráter qualitativo é fundamentalmente 

interpretativo, envolvendo a descrição de determinado cenário, análise de dados e formulações de 

conclusões sobre o seu significado, ligando às informações aprendidas.   

O método que foi empregado é o estudo de caso, bem como pesquisa bibliográfica para 

um maior aprofundamento por parte do pesquisador nas bases teóricas do assunto proposto. O 

estudo de caso, tendo como base os conceitos de Chizzotti (2001, p. 102) “é uma caracterização 

abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso 

particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma 

experiência”.  

Ainda relacionado ao estudo de caso, afirma-se que:  

Esse método é caracterizado por ser um estudo intensivo. É levada em consideração, 
principalmente a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos 
do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo podem até aparecer relações que de 
outra forma não seriam descobertas. (FACHIN, 2001, p. 42)   

A técnica empregada foi a entrevista, que pode ser descrita por Gil (1994, p. 113) como “a 

técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 

objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. Foram utilizadas questões abertas, 

semi-estruturadas, junto a representantes de agências de publicidade de Santa Maria registradas pelo 

CENP. São elas: Art/Meio Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, J. Adams 

Propaganda, Latino América Comunicação, Orium Publicidade, Pubblicità Sul Propaganda e Tríade 

Comunicação-RS. No site do CENP, é assinalada uma 9º agência na cidade, a Intermédia 

Comunicação, porém não há nenhum registro que confirme na prática a existência dessa empresa.  

As entrevistas com representantes das agências foram utilizadas para ilustrar a forma que 

as agências descritas entraram no mercado santa mariense.  

Para esclarecimento e melhor organização, verificar dados sobre agências pesquisadas, 

entrevistados e datas das entrevistas na Tabela 01: 
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TABELA 01: Quadro de entrevistas 

Agência Entrevistado Data da entrevista 

Art/Meio Propaganda Roberto de Oliveira 14/maio/2008 

Cia de Propagandas Sérgio Garcia 19/maio/2008 

Due Design e Propaganda Andréa Dotto 5/maio/2008 

J. Adams Propaganda Jaqueline Adams 12/maio/2008 

LA Comunicação Gerardo Martinez 20/maio/2008 

Grupo Orium Leandro Alves 1/maio/2008 

Pubblicità Sul Propaganda Armando Ribas Neto 26/maio/2008 

Tríade Luciano Ribas 21/maio/2008 

FONTE: Autor do trabalho                        
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4. PESQUISA   

4.1 O MERCADO PUBLICITÁRIO SANTAMARIENSE   

Segundo Kessler e Silva (2007) o mercado publicitário em Santa Maria teve seu inicio com 

os profissionais oriundos da imprensa, mais precisamente das emissoras de rádios locais.  Segundo 

os mesmos autores o que instigava os profissionais a abrir suas próprias agências de propaganda 

tange “o contato direto com anunciantes, as formas de remuneração que se tornavam cada vez mais 

atrativas e a percepção de que era possível obter ganhos extras caso pudessem atender às 

necessidades de mais anunciantes”.  

A primeira empresa que reunia a criação, produção e veiculação de anúncios (os três pontos 

que caracterizam uma agência de propaganda), segundo Larré (2003), em palestra realizada no 

Centro Universitário Franciscano, mais precisamente na disciplina de História da Publicidade e 

Propaganda, foi a Provenda, que fora aberta em sociedade por Eduardo Goulart (responsável pelas 

vendas), Eduardo Trevisan (responsável pelo tratamento visual dado aos anúncios) e José Bicca 

Larré (exercendo as funções de redator e mídia).  

O cenário da época apresentava transformações importantes ao desenvolvimento do cenário 

publicitário Santamariense:  

Na década de 50, em Santa Maria, podia-se estudar em bons colégios estaduais e 
particulares, fazer cursos superiores na FIC ou nas Faculdades de Farmácia e Enfermagem; 
alguns habitantes já podiam morar nos primeiros prédios de grande porte como os edifícios 
Taperinha e Mauá, era possível ouvir as rádios Imembuí e Santamariense e ler Diário do 
Estado9 e A Razão diariamente. Poucas e pequenas indústrias de calçados, alimentos, 
móveis, bebidas e outras absorviam mão-de-obra local e impulsionavam o crescimento de 
lojas e de empresas de prestação de serviços de diversas naturezas, o que atraía 
consumidores da região para a cidade. (KESSLER E SILVA, 2007, p.04).   

Toda essa efervescência que ocorria na cidade tornava propício o cenário para o surgimento 

de novas agências para atender uma demanda cada vez maior de anunciantes.  

Em 1° de julho de 1964 é fundada a segunda agência de publicidade de Santa Maria, a 

Gilppe Publicidade, pelos radialistas Paulo Gilberto Hoher e Cláudio Zappe. Kessler e Silva (2007) 

relembram que a Gilppe detinha contas importantes no setor de varejo local. A criação e produção 

das peças era realizada por funcionários da agência, tendo em vista que os proprietários 

continuavam com suas carreiras nas suas respectivas rádios como funcionários e, posteriormente 

como proprietários. A Gilppe Publicidade encerrou suas atividades em 1991.  

Em 1973, surge a terceira agência de propaganda em Santa Maria, a Cepa, fundada por 

Carlos Eduardo Pavani. Pavani, segundo Kessler e Silva (2007) administrava sua agência 

paralelamente ao trabalho no jornal A Razão.  

                                                

 

9 Jornal local, circulou de 1950 a 1958. 
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Como se pode observar a estrutura da Cepa ainda se assemelha a das outras agências 

surgidas anteriormente em Santa Maria. As três foram criadas por pessoas sem formação acadêmica 

em publicidade, não havia profissionais formados especificamente na área de propaganda (até 

porque o primeiro curso de comunicação social na cidade foi aberto em 1972 da Universidade 

Federal de Santa Maria), e a relação com os clientes era de amizade entre os proprietários e 

anunciantes, sendo que estes, em sua maioria, se recusavam a serem atendidos por funcionários nas 

agências.  

Em 1975, foi fundada a Somos Propaganda, tendo como proprietários Aurélio Celeste, 

Maria Helena Buzatto e Maria da Glória Padilha. Segundo Roberto Oliveira (2008) a publicitária 

Janea Kessler trabalhou algum tempo na Somos antes de fundar, juntamente com outros três sócios, 

a Art&Meio Assessoria de Comunicação. Hoje, sob o nome de Art/Meio Propaganda, é uma das 

grandes agências de Santa Maria. A Somos encerrou suas atividades em meados dos anos 90.  

Ainda nos anos de 1970 surge em Santa Maria uma agência com um nível técnico ainda não 

visto em Santa Maria, a SAB Propaganda e Produções Cinefotográficas. Ainda referente a esta 

empresa pode-se dizer:  

...iniciaram as atividades da SAB Propaganda e Produções Cinefotográficas. Sérgio de 
Assis Brasil, Rogério Rocha Lobato, Paulo Roberto Pithan Flores, Nicola Chiarelli 
Garofallo, Regina Lemos e Marta Helena de Assis Brasil Rocha (sócia-capitalista)... 
A formação dessa agência, reuniu Sérgio, graduado em Direito, que já trabalhava com 
fotografia e com cinema, produzindo filmes em Super-8, que desejava abrir um estúdio 
fotográfico e Rogério, graduado em Comunicação Social pela PUC de Porto Alegre, que 
havia trabalhado em redação publicitária alguns meses na Quadrant, naquela cidade, 
quando passou a fazer atendimento a clientes da agência10. Retornando a Santa Maria, 
começou a dar aulas no Curso de Comunicação Social da UFSM e cumpria 20 horas 
semanais no Setor de Divulgação da mesma instituição, dirigido por Nicola Chiarelli. Paulo 
Pithan, fotógrafo de A Razão e Regina Lemos, há pouco tempo graduada em Artes 
Gráficas, eram os demais sócios que compunham as áreas técnicas da agência. 
(LOBATO 2005, apud KESSLER E SILVA, 2007, p. 07).    

Ainda segundo Lobato (2005), citado por Kessler e Silva (2007), a SAB foi criada para 

suprir uma lacuna na produção publicitária Santamariense. As agências atuantes na cidade 

apresentavam deficiência no uso da televisão como meio publicitário, seja por opção de 

planejamento de comunicação ou deficiência técnica, o fato é que não apresentavam produções 

significativas nessa meio.  

Com relação a esse ponto vale ressaltar: 

Deve-se lembrar que naquela época as produções de comerciais em vídeo eram 
relativamente dispendiosas para os anunciantes e, ainda que as agências pudessem contratar 
equipamentos materiais e recursos humanos da TV Imembuí/RBS local para gravação e 
edição de comerciais, a qualidade das imagens gravadas não se equiparava àquelas filmadas 
em 35mm e depois transpostas para fitas de vídeo. O domínio das técnicas e da estética dos 
anúncios gráficos e, especialmente, em vídeo e o fato de a agência ter equipamentos 

                                                

 

10 Na função de atendimento, Lobato também atuou na agência Propague, de Florianópolis. Em Boa Vista, RR, foi 
apresentador de telejornal na emissora de TV local por aproximadamente dois anos. 
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próprios, produzindo mensagens criativamente elaboradas, em oposição à técnica mais 
freqüente utilizada na produção de comerciais11, resultou na conceituação da SAB como a 
melhor agência da cidade naquele período. (KESSLER e SILVA, 2007, p. 07 e 08)   

Nos anos subseqüentes, relembra Kessler e Silva (2007), com a criação da Base Aérea, 

aumenta significativamente o número de militares na cidade, logo, a expansão dos serviços públicos 

e privados é inevitável. E referente aos meios de comunicação, observamos a criação da primeira 

emissora FM da cidade, a Rádio Atlântida, do Grupo RBS.  

Estava se constituindo o cenário que possibilitaria a expansão do ramo da publicidade no 

mercado em Santa Maria, tendo força para atravessar os planos econômicos da década de 80, 

enfrentando as ascensões e quedas proporcionadas por esses mesmos planos dos investimentos em 

comunicação em todo o território nacional.  

Em 1975 é formada a primeira turma de comunicação social pela UFSM, os profissionais 

dali saídos foram contratados por agências já existentes ou acabavam abrindo suas próprias 

agências, fato este que proporcionou um maior desenvolvimento técnico na publicidade 

Santamariense. Para ilustrar a afirmação acima pode-se citar o histórico da Agência Art&Meio: 

...primeira agência formada por publicitárias egressas do Curso de Comunicação e que 
haviam trabalhado por um ou dois anos na criação da SAB e Somos, a Art&Meio 
Assessoria de Comunicação. Nilda Jacks e Janea Kessler, publicitárias, saíram das áreas de 
redação e direção de arte das agências acima citadas e, juntamente com Alceno Ferri 
(jornalista e professor) e Francisco Alba (economista), iniciaram os trabalhos da agência em 
julho de 1980. Em poucos meses, a sociedade incorporou Rejane y Castro Marques, 
publicitária, que também havia tido uma pequena agência em Santa Maria (RM 
Publicidade) com a bacharel em Artes Gráficas Marli Nemitz. A Art&Meio era conduzida 
pelas três publicitárias, as quais realizavam todas as funções próprias de uma agência, mas 
em poucos meses de existência já abria espaço para estagiários e funcionários. (KESSLER 
e SILVA, 2007, p.09).   

Outro fato importante ocorrido no cenário publicitário Santamariense, é a dissolução da 

SAB, dando origem a Rocha Lobato Propaganda.  

Segundo Sergio Garcia (2008), o ano de 1988 marca a saída de quatro integrantes da Rocha 

Lobato visando um novo empreendimento: A publicitária Kátia Arruda Koff, Márcia Valadão, 

designer, a publicitária Jaqueline Adams e Sérgio Chiappa Garcia, licenciado em Artes Cênicas 

(produção eletrônica). Os quatro abririam em sociedade a Companhia de Propaganda, que em 2002, 

após sofrer mudanças no quadro de colaboradores (permanecendo, dos quatro sócios fundadores, 

apenas Sergio Garcia.), passou a denominar-se Cia de Propagandas.  

Em 1992, lembra Lobato (2005) citado por Kessler e Silva (2007), Gerardo Martinez e 

Mario Dania Castanho, de funcionários passam a sócios da Rocha Lobato, logo a empresa passaria 

a denominar-se Lobato e Associados. No ano seguinte, lembra Gerardo Martinez (2008), visando 

                                                

 

11 A técnica de produção de vídeo-tapes comerciais em table-top consistia em gravar imagens fixas (fotografias, textos, imagens 
impressas, slides projetados em suportes brancos), complementados, na edição, por textos lidos ou interpretados por locutor, com ou 
sem trilhas sonoras. 
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expansão pessoal, profissional e financeira, sob seu comando, juntamente com Mauro Dania, e, a 

agência passa a se chamar Latino América Comunicação:  

Com clientes de porte médio e grandes, ao longo da década, a L.A. foi formatando um 
estilo de agência ágil, inovadora e competente, sendo seu diretor o Cônsul da Associação 
Riograndense de Propaganda para a cidade. Em sua cartela de clientes, constam 
anunciantes de outras regiões do estado e também uma das maiores redes regionais de 
supermercados. (KESSLER e SILVA, 2007, p. 12).   

Em julho de 1993, temos a entrada no mercado Armando Ribas, um estudante que, devido 

ao acúmulo de clientes, resolveu abrir sua própria agência de propaganda, a Pubblicità Sul 

Propaganda. Atualmente, segundo Ribas (2008), a Pubblicità é uma agência reconhecida no cenário 

publicitário de Santa Maria e região, realizando trabalhos para anunciantes locais, regionais, 

estaduais e nacionais, sendo “uma das agências locais mais premiadas no Salão da Propaganda, que 

é ainda realizado pelo Jornal A Razão, obteve reconhecimento profissional em eventos de nível 

estadual e seu proprietário tem sido jurado do Festival Internacional de Publicidade de Gramado”. 

(KESSLER e SILVA, 2007, p. 12).  

Em 1994 são inauguradas mais duas agências: a I Dez Propaganda e a J. Adams 

Propaganda, cuja proprietária, a redatora Jaqueline Adams, havia sido sócia da Companhia de 

Propaganda.   

Ainda no final da década de 90, surge no cenário a Due Design e Propaganda, criada pela 

publicitária Andréa Olinda Dotto e pela Designer Maria Isabel Dias Lopes. A Due, segundo Dotto 

(2008) se caracteriza pela detenção de pequenas e médias contas, porém tem atuação constante no 

mercado Santa Mariense.  

Para melhor ilustrar o surgimento e transformações sofridas pelas primeiras agências de 

Santa Maria, e melhor compreensão de todo o processo de surgimento e evolução das mesmas, 

segue a figura 01.            
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FIGURA 01: Surgimento e evolução das primeiras agências de Santa Maria 

 

FONTE: Autor do trabalho 



 

26

  
Vale ressaltar que as demais agências que figuram no cenário publicitário de Santa Maria, 

entre as quais algumas abordadas nesse estudo, não estão presentes na figura 01 por não serem 

oriundas das primeiras agências surgidas na cidade.  

Para aprofundar e ilustrar melhor os dados apresentados nesse apanhado geral, apresenta-

se na seqüência um breve histórico de cada uma das oito agências de Santa Maria, cadastradas 

atualmente no Conselho Executivo de Normas Padrão, abordando, além de seus históricos, um 

pouco do perfil de seus idealizadores, visando diagnosticar os momentos mais importantes e 

decisivos de suas respectivas entradas no mercado.   

4.1.1 A agência Art/Meio Comunicação   

A agência de comunicação Art/Meio foi a primeira formada por alunos egressos do curso 

de comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria, visando, além de crescimento 

profissional, uma maior profissionalização da área na cidade: 

(...)aqueles profissionais que desejassem um retorno mais consistente de seu trabalho, ou 
imprimir diferenciais no atendimento às necessidades dos clientes, acabavam por criar seus 
próprios negócios. 
Foi este o caso da primeira agência formada por publicitárias egressas do Curso de 
Comunicação (...) a Art&Meio Assessoria de Comunicação. (KESSLER E SILVA, 
2007, p. 09).   

Em julho de 1980, conta Kessler e Silva (2007), sem qualquer planejamento de entrada no 

mercado, as publicitárias Nilda Jacks e Janea Kessler, com passagens pela SAB e Somos 

Propaganda, juntamente com Alceno Ferri, professor e jornalista, e Francisco Alba, habilitado em 

economia, iniciaram os trabalhos na agência, sob o nome de Art&Meio Assessoria de 

Comunicação. Posteriormente foram incorporadas à sociedade a publicitária Rejane Y Castro 

Marques (que veio a retirar-se da sociedade em 1987, abrindo espaço para o ingresso de Mara 

Matiuzzi Kunzler) e Marli Nemitz, habilitada em artes gráficas. Em 1994, Kunzler, juntamente com 

os funcionários Vera Suzana Gai e Roberto de Oliveira, adquiriram as ações da empresa, mudando 

o nome da agência para Art/Meio Propaganda.  

A logomarca da empresa já passou por algumas modificações no decorrer da sua história, 

mas atualmente é identificada pela escrita do nome da agência em letras maiúsculas, sem serifas, 

como é possível perceber na figura 02.   
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FIGURA 02: Art/Meio – Marca atual:  

FONTE: Cedida por Art/Meio Propaganda (2008)   

Questionado sobre o motivo que o levou a ingressar como sócio na Art/Meio, Oliveira 

(2008) afirma que: 

(...)foi um caminho natural. Eu trabalhei em Porto Alegre, Livramento, mas meu interesse 
era de trabalhar em Santa Maria, eu gosto da cidade, então eu tinha duas opções: ou 
continuar empregado, e isso eu não queria, ou abrir um negócio próprio, no meu caso, 
entrar de sócio em alguma agência, e foi o que aconteceu.    

Apesar de sua entrada como sócio na empresa, Oliveira (2008) se diz muito focado em 

suas tarefas na agência, que abrangem a redação e a direção de criação, não vendo em si próprio o 

perfil de um empreendedor. Ele próprio se define como “um profissional de propaganda e não um 

empresário de propaganda”.  

Voltando aos primórdios da agência, Oliveira (2008) afirma que, com a queda da Rocha 

Lobato, muitos clientes dessa agência iniciaram suas negociações com a Art/Meio. Ele ainda 

acrescenta que o crescimento da agência foi muito gradual, consciente, não havendo um marco, 

propriamente dito, que define a passagem da Art/Meio do patamar de pequena à grande agência do 

cenário santa mariense:  

Foi tudo muito gradual, não tivemos um marco propriamente dito. Mas posso te dizer que 
tivemos um crescimento grande a partir de 1997. A Art Meio era referencia na cidade de 
mídias gráficas e em 97 ela passou a ser referencia também em outras mídias, e isso 
possibilitou um crescimento bom pra empresa. (OLIVEIRA, 2008).   

Na mesma entrevista, Oliveira (2008) ainda ressalta que a importância da propaganda no 

cenário mercadológico santamariense tem sido muito mais reconhecida atualmente, em comparação 

a 1994, quando ingressou na sociedade, como sócio-proprietário de agência. Afirmando que a 

propaganda atual tem uma importância reconhecida pelos empresários da cidade, ele ainda comenta 

que, tendo isso em vista, a própria utilização da comunicação tem sido mais consciente, melhor 

utilizada e, consequentemente, obtendo melhores resultados comparando com épocas passadas.   

Com mais de 20 anos de experiência na área, Oliveira (2008) aconselha aos aspirantes a 

proprietários de agência a, antes de empreender, deve-se ter experiência de mercado, aprender como 

funcionam as coisas dentro de uma agência de comunicação. Uma boa opção descrita por ele é o 

estágio, sendo levado, preferencialmente, paralelo ao curso. 
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Atualmente, a Art/Meio Propaganda está localizada na Alameda dos Ipês, nº 50, e, em 

breve, também na web, pelo endereço http://www.artmeio.com.br como mostrado na figura 03.  

FIGURA 03: Art/Meio – Site 

 

FONTE: Web – http://www.artmeio.com.br (2008)   

4.1.2 A agência CIA de Propagandas   

A CIA de Propagandas teve sua fundação, segundo Kessler e Silva (2007), em meados de 

1988, quando Kátia Arruda Koff, publicitária (mídia), Márcia Valadão, designer (diretora de arte e 

produtora gráfica), Jaqueline Adams, publicitária (redatora) e Sérgio Chiappa Garcia, licenciado em 

Artes Cênicas (produção eletrônica) se desligaram da então Rocha Lobato para realizar esse novo 

empreendimento.  

Indagado pela razão que o levou a se aventurar nesse novo empreendimento, Sérgio 

Garcia (2008) afirma que o principal motivo que o fez ingressar na sociedade foi a “necessidade de 

criar coisas novas, e claro, expansão profissional.” Garcia (2008), deixando claro seu perfil 

empreendedor, ainda complementa:  

http://www.artmeio.com.br
http://www.artmeio.com.br
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Quando abrimos a Cia nós fomos ousados, e essa ousadia, essa vontade de criar coisas 
novas, ainda é presente na Cia hoje, pois essa visão, a vontade de inovar, característico do 
empreendedor, se ela não existir, o tempo trata de te tirar do mercado.    

Assim como a maioria das agências pesquisadas, e a maioria das empresas em geral, a Cia 

de Propagandas passou por dificuldades financeiras em seus primeiros meses de funcionamento. 

Mas claro, essa não foi a única dificuldade que a Cia de Propagandas enfrentou no inicio de sua 

história:  

A principal dificuldade, com certeza, foi a falta de reconhecimento do nosso trabalho. Era 
difícil, pra época, as pessoas perceberem que a publicidade é um trabalho sério, como 
qualquer outro. Outro fator que complicava um pouco é que apenas a Federal (Universidade 
Federal de Santa Maria) nos proporcionava profissionais na época. (GARCIA, 2008)   

Outro ponto que vale ser ressaltado é o fato de não ter sido criado um planejamento 

estratégico para a CIA de Propagandas se posicionar, ou melhor, entrar no mercado. Garcia (2008) 

lembra que “era tudo muito empírico na época. (...) nosso planejamento era a nossa necessidade da 

hora.”.   

A CIA de Propagandas nasceu já com alguns clientes sob seus cuidados, oriundos da 

Rocha Lobato, mas o trabalho de prospecção também foi constante:  

Quando saímos da Rocha Lobato alguns clientes, que estavam mais acostumados a 
negociar conosco, nos seguiram e passaram a utilizar os serviços da Cia de Propagandas. 
Mas havia prospecção também, nos brincávamos que só faltava prospectar clientes na rua. 
Era um trabalho de prospecção bem agudo mas claro, respeitando as questões éticas com os 
clientes e com nossos colegas de profissão. (GARCIA, 2008)   

Apesar da prospecção, Garcia (2008) admite que a CIA de Propagandas não tem nenhuma 

grande conta, todas são proporcionais a realidade mercadológica de uma cidade do interior. Há, sim, 

alguns clientes que anunciam com maior intensidade, conclui ele, sem citar nomes. 

Complementando, Garcia (2008) relata que alguns anunciantes já têm uma percepção mais acertada 

do que é a publicidade, não vendo como um gasto, mas sim como um investimento.  

Essa questão é abordada novamente quando relata que o mercado atual está muito 

diferente de quando a Cia de Propagandas foi fundada. Garcia (2008) diz que o reconhecimento do 

trabalho publicitário, bem como sua importância, está sendo cada vez mais reconhecida no cenário 

mercadológico de Santa Maria. Outro ponto relembrado é a questão da oferta de mão-de-obra. 

Desde o ano de 2003 o Centro Universitário Franciscano passou a oferecer o curso de comunicação 

social, habilitação em publicidade e propaganda, assim como a Universidade Federal de Santa 

Maria.  

Quando questionado sobre o que é importante para um ato empreendedor no ramo da 

comunicação, Garcia (2008) é firme:  
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Trabalhe. Trabalhe muito, invista no seu potencial, se atualize, procure cursos, porque o 
mundo é muito rápido hoje, o que é verdade hoje pode não ser mais amanhã e você não 
pode ficar pra trás. E esse conselho pode ser aplicado a qualquer área, não apenas na 
publicidade e propaganda.    

E complementando:  

Quando você monta uma empresa, você precisa ter noções de uma série de coisas que os 
cursos de faculdade, pelo menos a maioria, não preparam, como recursos humanos, 
contabilidade, etc. No início de carreira, dificilmente o empresário, pelo menos no ramo de 
publicidade, tem condições de contratar um administrador para guiar os negócios. Então, eu 
indicaria, ou passar por alguma incubadora de empresas, que te dão toda uma base para 
iniciar os trabalhos, ou uma sociedade onde os conhecimentos sobre administração de 
empresa dos sócios se complementam. (GARCIA, 2008).   

O ano de 2008 marca os 20 anos da Cia de Propagandas, acontecimento que é referenciado 

inclusive na atual logomarca da empresa, que, além do tradicional desenho, priorizando a 

simplicidade e a legibilidade do nome da agência, ganha os dizeres “20 anos” em seu topo, como é 

percebido na figura 03.  

FIGURA 04: Cia de Propagandas – Marca atual 

 

FONTE: Cedida por Cia de Propagandas (2008)  

Atualmente, Garcia é o único dos sócios fundadores ainda presente na agência, agora 

como único proprietário. O quadro atual de funcionários da Cia. Conta com treze pessoas, entre 

contratados e estagiários.    

4.1.3 A agência Due Design e Propaganda   

Nascida em janeiro de 1999, a Due Design e Propaganda foi um empreendimento da 

publicitária Andréa Dotto juntamente com a designer gráfica Maria Isabel Dias Lopes, ambas 

oriundas da Art Meio, na qual foram estagiárias e, posteriormente, contratadas 
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A logomarca da empresa é compacta, representa nas cores verde e preta, em fonte 

serifadas, como pode-se observar na figura 04:  

FIGURA 05: Due Design e Propaganda – Marca atual: 

 

FONTE: Cedida por Due Design e Propaganda (2008).   

Segundo Andréa Dotto (2008), proprietária da Due, que está há mais de 11 anos atuando 

no cenário publicitário de Santa Maria, a principal razão para se aventurar como proprietária de uma 

agência de comunicação foi “obter crescimento profissional, pois já tinha atingido o máximo que 

poderia atingir na agência onde trabalhava anteriormente (Art Meio)”.  

O quadro inicial de funcionários da agência era enxuto, contando apenas com a atual 

proprietária, Andréa, exercendo a função de atendimento, a designer gráfica Isabel Dias Lopes 

(formada em desenho industrial pela Universidade Federal de Santa Maria) e um redator.  

Não fazendo uso de um planejamento estratégico propriamente dito para entrar no 

mercado, o inicio dos trabalhos foi marcado por algumas dificuldades, mas a publicitária salientou 

uma em especial:  

A principal dificuldade era encontrada na hora de estipular o preço dos trabalhos. Nós não 
tínhamos noção do quanto poderíamos pedir. Fiz contato com agência da capital que me 
forneceram tabelas, mas o quadro de valores aplicado na capital não se adequava à 
realidade de uma cidade do interior. Essa foi nossa maior dificuldade. (DOTTO, 2008)   

Outra dificuldade lembrada por ela tange o fluxo de caixa. Segundo Dotto (2008) nos 

primeiros seis meses de operação da agência, todo o faturamento era voltado unicamente para pagar 

as contas, e, posteriormente, conforme o fluxo de trabalho aumentava, o lucro era reinvestido na 

própria agência.  

Devido a seus contatos e experiências anteriores no mercado santa mariense, Dotto trouxe 

consigo algumas pequenas contas das quais era responsável quando trabalhava na Art Meio e, 

segundo ela, foram essas pequenas contas de formaram os alicerces de sua agência. Indagada sobre 

os costumes de prospecção atuais da Due, Andréa é taxativa:  

Não somos uma agência que prospecta clientes agressivamente, até porque não temos uma 
estrutura que comporte um quadro grande de clientes, porém as contas que temos são 
tratadas com todo o emprenho e profissionalismo possível. A nossa forma de prospecção é 
a propaganda boca-a-boca.  (DOTTO, 2008) 
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Ainda segundo Dotto (2008), a Due Design e Propaganda optou em trabalhar com clientes 

menores, até devido a sua estrutura, enfatizando sempre o profissionalismo o qual é constante nas 

relações com os clientes, independente do volume de seus investimentos. Atualmente a Due atende, 

dentre outras, a Troncolar, Pratti Empréstimos e Colégio Objetivo.  

Atualmente, a Due, no seu quadro de funcionários, conta com seis profissionais, sendo três 

oriundos da publicidade e propaganda e três aptos em desenho industrial.  

Fazendo algumas considerações adicionais, Dotto (2008) faz um paralelo da realidade 

mercadológica no ramo da publicidade santa mariense, abrangendo algumas das diferenças mais 

significantes, segundo sua percepção, de 1999 (ano de fundação da Due) à 2008:  

Atualmente a concorrência é muito maior; existem mais oportunidades de negócio para o 
profissional da nossa área e maior disponibilidade de estagiários, até mesmo porque, 
quando abrimos, era só a UFSM que oferecia o curso de publicidade. Outro ponto 
significante é a questão da internet, quando entramos no mercado ela já era presente, mas 
agora ela é imprescindível nas relações entre nós e nossos clientes.  (DOTTO, 2008)   

Como complemento ao comentário referente à internet, coloca-se a imagem do site da 

agência, na figura 06, que apresenta as formas de contatar a agência, bem como uma área restrita à 

clientes, que só é liberada mediante login e senha.   

FIGURA 06: Due Design e Propaganda – Site 

 

FONTE: Web – http://www.duepropaganda.com.br (2008) 

http://www.duepropaganda.com.br
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Nas suas considerações finais, Dotto (2008) aconselha ao aspirante a proprietário de 

agência que “tudo se resume em trabalho. Trabalhe forte e não pense que você vai “tirar o pé da 

lama” logo, e pense sempre a longo prazo”. Ela ainda ressalta que:  

Além de agência, você pode trabalhar no setor de marketing de uma grande empresa, como 
atendimento em alguma empresa também da área, etc. O mercado também melhorou muito, 
principalmente pra quem vai para a área de marketing. Dentro de qualquer outra empresa 
você pode ser o assessor que faz a ligação entre empresa e agência de propaganda, ou 
planejador, estrategista de marketing, enfim. Isso torna-se uma grande vantagem pra quem 
está saindo da faculdade agora e entrando no mercado de trabalho. São várias as opções. 
(DOTTO, 2008)    

Abrindo probabilidade de trabalho na área aos que não tem um “instinto empreendedor”, 

característica que, segunda ela mesma, é marcante no seu perfil.  

A Due Design e Propaganda localiza-se na rua Conrado Hoffmann 177/02, Santa Maria-

RS.   

4.1.4 A agência J. Adams Propaganda   

Fundada em 1994, pela publicitária Jaqueline Adams, que atua há mais de 25 anos na área, 

a J. Adams Propaganda nasceu da necessidade de expansão profissional e da vontade de se 

aventurar em um empreendimento pessoal:  

Eu já tinha uma vasta experiência no mercado, já havia trabalhado ainda na faculdade, 
trabalhei na Rocha Lobato e na Cia de Propagandas. Eu sai da Cia para criar a J. Adams 
basicamente por dois motivos, o primeiro era necessidade de expansão profissional, o 
segundo, era o tamanho da sociedade que havia se unido para criar a Cia, eram quatro 
donos, ou seja, uma pequena empresa com muitos donos, era complicado, então eu resolvi 
sair. (ADAMS, 2008)   

A necessidade desse empreendimento pessoal, também acarretou uma dificuldade 

lembrada por ela em entrevista. A questão de começar um negócio sozinha, implica em uma carga 

de responsabilidade que o empreendedor não tem com quem dividir, é tudo concentrado em uma 

pessoa e não há a quem recorrer.    

Assim como a maioria das agências estudas, a J. Adams Propaganda nasceu com um 

pequeno quadro de funcionários, relembra Adams (2008), contando apenas com um diretor de arte e 

um assistente, ambos graduados em desenho industrial, e a própria Jaqueline, como atendimento e 

redatora, graduada em publicidade.  

Os primeiros meses de agência, conta Adams (2008), foi complicados financeiramente. 

Após alugar uma sala na CACISM, montar toda a estrutura necessária, o faturamento da agência foi 
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menor que as despesas, o que, segundo ela, é normal em qualquer inicio de empreendimento. “Tive 

que pagar pra trabalhar”, relembra ela.  

Adams (2008) conta que, diferente de muitas outras agências de Santa Maria, para 

ingressar no mercado com sua agência, foi elaborado um planejamento, abordando pontos como 

quais clientes prospectar, como ia atingi-los, como divulgar a agência, enfim. Ainda no mesmo 

raciocínio, ela conta que, apesar de ter levado consigo alguns clientes que negociavam com ela na 

Cia., a prospecção era uma pratica constante na J. Adams. Tanto que com um ano de empresa, a J. 

Adams conseguiu sua primeira grande conta: a Uglione (concessionária Chevrolet de Santa Maria).  

Traçando uma linha comparativa entre a realidade mercadológica atual e a que figurava 

em 1994, Adams (2008) coloca que:  

O mercado mudou muito. Hoje temos mais veículos de comunicação; o reconhecimento da 
importância da propaganda é maior; as relações com os clientes mudaram, estão mais 
próximas e mais rápidas, a internet contribuiu muito para isso. (ADAMS, 2008)   

E aos que pretendem se aventurar como proprietário de uma agência de comunicação, 

Adams (2008) ressalta que é muito importante ter um mínimo de experiência no mercado, seja com 

estágios, ou contratada por alguma agência, o “importante é conhecer o mercado na prática e 

conhecer pessoas”.  

Atualmente, a J. Adams Propaganda conta com cinco funcionários graduados em 

publicidade ou desenho industrial, tendo em Jaqueline Adams sua única proprietária e diretora de 

atendimento. A logomarca da agência, como pode ser analisado na figura 05,  preza pela 

simplicidade, clareza e objetividade, que, segundo Adams (2008), são características presentes na 

empresa. 

    

FIGURA 07: J. Adams Propaganda – Marca atual: 

 

FONTE: Cedida por J. Adams Propaganda (2008).  

A agência está localizada em Santa Maria, na Rua Venâncio Aires, 1795, sala 101.    
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4.1.5 A agência Latino América Comunicação   

Em 29 de abril de 1993, relembra Kessler e Silva (2007), a agência de propaganda Lobato 

e Associados passa a pertencer aos publicitários Gerardo Martinez e Mauro Dania Castanho, 

assumindo a denominação Latino América Comunicação. Algum tempo depois, Mauro Dania saiu 

da sociedade e Martinez se tornou o único proprietário da LA, como é também conhecida.  

Após 15 anos no mercado publicitário, a LA, atualmente, é representada pela logomarca 

ilustrada abaixo, na figura 06, que denota um caráter discreto a logomarca, proporcionado pela cor 

preta, e, ao mesmo tempo, arrojado, simbolizado pelo posicionamento diagonal do elemento “LA”.  

FIGURA 08: Latino América Comunicação – Marca atual: 

 

FONTE: Cedida por Latino América Comunicação (2008).   

Graduado em publicidade e propaganda e contando com mais de 20 anos de experiência 

na área, o atual diretor geral da LA, Gerardo Martinez, conta que a aquisição da Lobato e 

Associados e a concepção da Latino América Comunicação foi um caminho natural da sua evolução 

profissional: 

Foi um caminho natural. Na nossa área, ou tu trabalha como parte de uma equipe, ou tu 
monta uma agência. Eu trabalhei muito tempo, ganhei experiência e achei que naquela hora 
era a hora de vôos mais altos. A intenção era expansão profissional e financeira. 
(MARTINEZ, 2008)   

Martinez (2008) ainda ressalta que a atuação e experiência na área, apresentada pelos dois 

sócios fundadores iniciais, foi fundamental para a idealização da LA. Frisando ainda a importância 

da experiência, Martinez (2008) é firme:  

É fundamental que antes de criar uma agência, deve-se ter experiência na área. Trabalhar 
em outras agências, de Santa Maria, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, enfim, conhecer o 
mercado por dentro, conhecer as diferentes realidades, conhecer uma agência por dentro. Se 
não tiver experiência, tu pode ter um caminhão de dinheiro investido, os melhores 
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computadores, não adianta, tende a fracassar. Experiência é fundamental.(MARTINEZ, 
2008)   

Questionado sobre as diferenças percebidas por ele no cenário publicitário atual santa 

mariense, as quais não eram presentes quando criou a LA, Martinez (2008) afirma que mudou 

muito. Conta ele que a concorrência aumentou, devido ao crescimento do número de agências; o 

número de ferramentas que o mercado publicitário dispões também é maior. Porém, quando 

questionado sobre o reconhecimento da propaganda no atual cenário mercadológico, Martinez 

(2008) afirma que não são todos os clientes que já vêem a propaganda com uma ótica mais 

empresarial:  

(...)quanto ao reconhecimento da propaganda, posso te dizer que há clientes que se 
conscientizaram da importância da propaganda e outros que ainda não. Mas essa é a minha 
concepção das coisas, até porque o reconhecimento da propaganda ainda é uma questão 
delicada, é difícil medir.(MARTINEZ, 2008)   

Contando sobre a entrada da Latino América no mercado de Santa Maria, Martinez (2008) 

afirma que já contavam com alguns clientes, mas a prospecção foi e ainda é uma prática constante 

dentro da agência. Kessler e Silva (2008) ainda complementam:  

Com clientes de porte médio e grandes, ao longo da década, a L.A. foi formatando um 
estilo de agência ágil, inovadora e competente(...)Em sua cartela de clientes, constam 
anunciantes de outras regiões do estado e também uma das maiores redes regionais de 
supermercados. (KESSLER E SILVA, 2007).   

Ao contrário da prospecção de clientes, o planejamento não foi utilizado para entrada no 

mercado, sendo estruturado a partir do quinto (ou sexto) ano de funcionamento da LA, conta 

Martinez (2008).  

    Complementando sua entrevista, Martinez (2008), afirma se considerar um 

empreendedor, ressaltando características pessoais dele, que se refletem na agência, que acabaram 

por contribuir para a atual posição da Latino América no mercado. Ele explica que “pela posição 

que a Latino América se encontra no mercado, acho que não estaríamos ocupando o lugar que 

estamos se não houvesse um perfil inovador, arrojado, que é característico do empreendedor, dentro 

da Latino América”.  

Quanto a melhor forma de entrada no mercado, Martinez (2008) afirma depender do 

próprio mercado. De acordo com sua percepção, se o mercado é pequeno, seria interessante abrir 

uma agência sozinho, até para não precisar dividir muito o faturamento, que tende a não ser alto. Já 

para um mercado de maior porte, ou em expansão, é válido contar com alguns sócios, até mesmo 

para dividir as responsabilidades. “Tem seus prós e contras, vale da pessoa saber balançar isso”, 

finaliza ele. 
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Vale ressaltar alguns clientes importantes da agências, tais como: Rede Super, Gaiger, 

Bramoto e G10 Vestibulares.  

Informações adicionais sobre a agência, tais como trabalhos e prêmios, podem ser 

encontradas no site da agência, http://www.lacom.com.br, como mostrado na figura 09.  

FIGURA 09 – LA – Site 

 

FONTE: Web – http://www.lacom.com.br (2008)   

Atualmente a Latino América Comunicação se encontra na rua Dr. Bozano nº 1293, 1º 

andar.   

4.1.6 Grupo Orium Comunicação & Marketing   

O Grupo Orium nasceu de uma concorrência entre seus dois sócios fundadores Leandro 

Alves e Alexandre Monteiro Chequim. Ainda na faculdade, Leandro criava sites para internet, como 

forma de conseguir uma renda extra. O mesmo acontecia com Alexandre e, devido a essa 

http://www.lacom.com.br
http://www.lacom.com.br


 

38

 
concorrência ouve uma aproximação entre os dois e dessa junção surgiu a Orium Comunicação e 

Marketing. Segundo Mottini (2007), “a empresa foi criada com o objetivo de inovar e trazer para o 

mercado publicitário da cidade uma visão diferenciada, focada em resultados, agregando estudos e 

estratégias de gestão”. Com o passar do tempo, percebendo a necessidade de segmentar seus 

serviços para melhor atender seus clientes, foi formada equipes para o desenvolvimento de ações 

específicas na área de publicidade e propaganda, organização de eventos, assessoria de imprensa e 

marketing digital, surgindo assim, ainda segundo Mottini (2007), o Grupo Orium de Comunicação e 

Marketing.  

A logomarca da então nova empresa é representada em fonte sem serifas, o que facilita a 

legibilidade e rápida assimilação, bem como um elemento em especial, um ciclo, que faz referência 

à sinergia de forças e ações que deve ser presente para o êxito de um empreendimento, como pode 

ser observado na figura 07. 

   

FIGURA 10: Grupo Orium – Comunicação e Marketing – Marca atual: 

 

FONTE: Cedida por Grupo Orium (2008).    

Quanto aos motivos que o levaram a entrar no mercado como proprietário de uma empresa 

de comunicação, Alves (2008) relata: 

Essa é uma questão muito relacionada ao meu perfil. Eu faço o que eu gosto e da forma que 
eu gosto. Isso só foi possível porque, tanto eu como o Alexandre, desde antes da empresa, 
tínhamos uma condição financeira que nos proporcionou a realização da nossa própria 
empresa. (ALVES, 2008)   

Ainda com relação à parte financeira, Alves (2008) lembra que não houve um 

investimento pesado para a criação da empresa, apenas juntaram seu micro computador com o do 

Alexandre e começaram a trabalhar, à medida que o faturamento aumentava, era reinvestido na 

empresa.  

Alves (2008) ainda relembra que o Grupo Orium teve inicio com participação da jornalista 

Ana Laura Paraginski, além, claro, do próprio Leandro, graduado em artes visuais e Alexandre 

Monteiro, habilitado em agronomia. Monteiro, que atualmente é o diretor executivo do grupo, tinha 

muitos contatos, o que possibilitou clientes para o Grupo Orium desde sua fundação, não 

necessitando, portanto, de prospecção de clientes, e a única forma de divulgação atual que o grupo 

usufrui é a propaganda boca-a-boca. 
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Apesar de já terem um certo contato com o mercado, a falta de experiência pesou na 

criação da empresa, principalmente ao negociar com os clientes: 

Por mais que já tivéssemos executado alguns trabalhos, quando se começa 
profissionalmente, parece que sempre falta experiência. Por exemplo, quando tu negocia 
com um cliente, é complicado tu fazer uma pessoa entender que uma marca é importante, 
que é uma coisa pensada, fundamentada, e que tem um determinado valor.(...) A falta de 
experiência com certeza pesou muito no começo.  (ALVES, 2008)   

Assim como na maioria das agências pesquisadas, o Grupo Orium não se preocupou em 

planejar a sua entrada no mercado, embora Alves (2008) afirme que o crescimento do Grupo 

sempre se deu de forma gradual e sustentável. O que não quer dizer que o Grupo iniciou atendendo 

a contas pequenas. Pelo contrário.  

Segundo Alves (2008), desde os trabalhos como free lancer na faculdade, o convívio com 

clientes de grande porte era constante, alguns, como a Bayer, estão com eles até hoje.  

Com relação à comunicação atual, abrangendo desde o tempo em que ingressou no 

mercado como sócio proprietário da Orium, até 2008, Alves relata:  

A comunicação evoluiu muito. E quando falo comunicação eu quero dizer comunicação em 
geral, desde as estratégias, que hoje estão bem mais agressivas, até os próprios meios. 
Quando comecei a fazer sites na faculdade, a internet era uma coisa supérflua, ter site não 
era essencial como é agora, e não basta apenas aparecer na web, tu tem que se destacar. Os 
conceitos de comunicação mudaram muito. (ALVES, 2008)   

Alves (2008) ainda adverte aos profissionais que pretendem criar uma agência de 

comunicação que é fundamental encontrar dentro de si as características do profissional 

empreendedor, tais como responsabilidade, vontade de crescer, buscar sempre se atualizar. Essa 

ultima questão (atualização), assim como todo o perfil descrito por ele é uma constante no Grupo 

Orium. Alves é formado em artes visuais e, atualmente, está cursando uma especialização. 

Alexandre monteiro está em seu segundo MBA.  

Uma forma alternativa de entrar no mercado lembrada por Alves são as incubadoras de 

empresas. Segundo Alves (2008) nas incubadoras é disponibilizado aos empreendedores cursos, 

informações e toda uma base necessária para a criação e êxito de um negócio.  

Atualmente, como dito anteriormente, o Grupo Orium é formado por quatro empresas, a 

“Orium Publicidade”, a “Intensa Comunicação e Relacionamento”, a “Orium Consulting” e a “Igne 

Inteligência Digital”.  

Cada uma dessas empresas é responsável por um tipo de ferramenta no composto da 

comunicação integrada de marketing: 

A Orium Publicidade (...) desenvolve as campanhas publicitárias, logomarcas, 
embalagens, peças gráficas, sinalizações e planejamento de mídia. A Intensa 
Comunicação e Relacionamento tem como principal função melhorar o relacionamento 
de seus clientes com seus públicos de interesse através de eventos, assessoria de imprensa e 
gestão de informação digital. (...) A Orium Consulting realiza o levantamento de todas as 
informações do cliente e do macro ambiente para análise dos diretores de negócios das 
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outras empresas que fazem a projeção das ferramentas que farão parte do planejamento 
final. Para a Igne Inteligência Digital, cabe a responsabilidade de fortalecer e promover a 
imagem dos clientes através de produção e serviços com soluções inteligentes e interativas 
em marketing digital, primando pela excelência em design. É a empresa que dentro do 
Grupo desenvolve ferramentas on line e multimídia, websites, hotsites para suporte de 
campanha. (MOTTINI, 2007, pg. 27 e 28).       

Alguns dos anunciantes que figuram em sua carteira de clientes são: Diário de Santa 

Maria, a Unifertil, Cooparcentro e Gisele Bündchen.  

Mais informações sobre o Grupo Orium podem ser encontradas no endereço eletrônico 

http://www.grupoorium.com.br. Deve-se ressaltar essa ferramenta usada pelo Grupo, pois trata-se 

de um website muito completo, contendo trabalhos realizados, clientes, cases, serviços prestados, 

depoimentos de clientes, e ainda mais informações sobre as empresas que formam o grupo, além de, 

como pode ser observado na figura 11, ser um site bem estruturado. 

FIGURA 11: Grupo Orium – Site 

 

FONTE:Web – http://www.grupoorium.com.br (2008)    

http://www.grupoorium.com.br
http://www.grupoorium.com.br
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4.1.7 A agência Pubblicità Sul Propaganda   

Trabalhando desde os quinze anos na área, como free lancer, realizando trabalhos para 

amigos de seu pai, alguns outros clientes, enfim, oriundos de sua rede de contatos, em 1993 o 

publicitário Armando Ribas Neto criou sua própria agência de comunicação, a Pubblicità Sul 

Propaganda.  

A logomarca da empresa é simples. Sua fonte é manuscrita, o que confere à logomarca um 

estilo clássico, remetendo à cultura italiana, fato esse que também vem ao encontro ao próprio nome 

da empresa: o verbete “pubblicità” é italiano e, em português, significa “publicidade”. A logomarca 

apresenta-se na figura 08.  

FIGURA 12: Pubblicittà Sul Propaganda – Marca atual: 

 

FONTE: Cedida por Pubblicità Sul Propaganda (2008).   

Questionado sobre o que o levou à criação da Pubblicità, Ribas (2008) afirma que foi 

justamente o seu perfil empreendedor, bem como a necessidade de trabalhar por si mesmo, não se 

submetendo a ordens e desejos de outra pessoa: 

Eu sempre tive um perfil empreendedor.  Desde os meus 15 anos quando eu comecei a 
trabalhar como free lancer, eu nunca trabalhei em uma agência, quer dizer, eu nunca fui 
subordinado de ninguém, sempre procurei fazer as coisas por mim mesmo. Com o passar 
do tempo eu comecei a sentir a necessidade de ter assessores, daí a criação da Pubblicità foi 
um caminho natural. (RIBAS, 2008)    

Quando a Pubblicità entrou no mercado, contava com um quadro muito enxuto de 

funcionários, apresentando apenas o proprietário Armando Ribas Neto, e mais dois estudantes, um 

da área da computação, e outro de publicidade e propaganda. Ainda na década de 90, quando 

ocorreu um “boom” da propaganda no Brasil, Ribas (2008) afirma que sua agência chegou a 

apresentar um quadro de dezesseis pessoas.  

Apesar dos bons resultados colhidos atualmente (tendo em vista que hoje a Pubblicità 

atende anunciantes de fora do Rio Grande do Sul, entre eles, a agência detem a conta de um dos 

segmentos da Petrobrás), Ribas (2008) relembra que umas das dificuldades encontradas no início 

dos trabalhos foi justamente a falta de reconhecimento da publicidade como um negócio sério e, 

principalmente, como uma importante ferramenta para se atingir o sucesso empresarial. 
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Ao entrar no mercado, Ribas (28) afirma ter feito um planejamento inicial para a 

Pubblicità, visando os três, cinco e dez anos subseqüentes, algo que ele considera ter sido uma 

atitude muito madura: 

Sim, eu fiz um planejamento para três, cinco e dez anos. Quando fechou dez anos de 
empresa, eu fiz uma reformulação total dentro da Pubblicità, das onze pessoas que 
trabalhavam comigo ficou apenas uma, aí estipulei outros objetivos, outros desafios e estou 
aí agora, correndo atrás deles. (RIBAS, 2008)  

Ribas (2008) deu inicio à Pubblicità por sua necessidade de desafios e, também de 

assessores, pois o volume de trabalho foi aumentando após um trabalho que ele fez a um amigo de 

seu pai, atuante no cenário do agronegócio, desse trabalho em diante começaram a surgir novas 

oportunidade e a criação de uma agência foi um caminho natural, logo, podemos dizer que a 

prospecção de clientes nunca foi nem é uma prática da agência: 

(...) a criação da Pubblicità, deixando de lado os meus tempos de guri novo, eu fiz um 
trabalho pra um amigo do meu pai, que atuava no agro negócio, aí foi surgindo outros 
clientes, o meu trabalho se vendeu sozinho. E respondendo a outra pergunta, não, nunca fiz 
nenhum tipo de prospecção, nem antes, nem agora. (RIBAS, 2008)   

Complementando a afirmativa anterior, Ribas (2008) conta ainda que seu contato com 

grandes clientes, desde o começo dos trabalhos, é constante.  

Relativo às mudanças percebidas por ele no atual cenário publicitário, Ribas (2008) aponta 

a velocidade da informação, principalmente com a o advento da internet, o que facilita e possibilita 

o contato com clientes a longas distâncias, reuniões, apresentação da layouts entre outros 

benefícios. A internet também é utilizada pela agência como uma ferramenta de divulgação de seus 

trabalhos, prêmios, clientes e equipe, como pode ser observado na figura 13.         
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FIGURA 13: Pubblicità – Site 

 

FONTE: Web – http://www.pubblicita.com.br (2008)   

Outro ponto lembrado por ele é a democratização dos meios, ou seja, atualmente o acesso 

a jornais, revistas, e outros meios de comunicação é bem mais possível que a quinze anos atrás, e 

isso é outro benefício trazido pela web. Ribas (2008) ainda faz um apanhado geral da área da 

comunicação, concluindo que “quem quer estabilidade, tranqüilidade, não pode empreender na área 

da comunicação, nosso negócio é muito variável, é instável e muda muito rápido, então tu tem que 

se adequar a ele.”  

Aconselhando os futuros proprietários de agências, Ribas (2008) destaca a importância do 

trabalho e a formação de redes de relacionamento, porém enfatiza também outro ponto que, 

segundo, de igual importância: 

Trabalhe, trabalhe muito, conheça pessoas, faça relações, mas não se esqueça de viver, tu 
tem que descansar também, se divertir, sair com os amigos, tomar uma cerveja, porque 
você tem que chegar todos os dias de manhã com tesão pra trabalhar, chegar descansado, 
tranqüilo, com vontade de trabalhar, isso é fundamental. (RIBAS, 2008)   

Dentre alguns clientes importantes que podemos citar, está os Pré-vestibulares Riachuelo e 

Máster, Posto Padoin e da Produtora Ensaio. 

http://www.pubblicita.com.br
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Atualmente a Pubblicità localiza-se na rua Dr. Bozano, 1259. Torre GBOEX, sala 904, 

Santa Maria – RS.   

4.1.8 A agência Tríade Comunicação  

Presente no mercado publicitário santamariense desde 2000, a agência Tríade 

Comunicação é a realização de um antigo projeto de um de seus sócios, Luciano Ribas, que, desde 

os tempos em que cursava desenho industrial, tinha como projeto de vida esse empreendimento no 

campo da comunicação. O publicitário afirma que: 

Eu tinha um projeto de ter uma agência de propaganda desde a faculdade, ou seja, era meu 
projeto de vida. Outro ponto que colaborou para esse empreendimento é que no mercado 
que nós atuamos, quem busca uma remuneração melhor no ramo da comunicação deve 
empreender. Também o meu perfil exigia um empreendimento, eu gosto de fazer as coisas 
do meu jeito, gosto de desafios. (RIBAS, 2008).   

Referente a logomarca da empresa, pode-se dizer que com o passar desses oito anos ela 

não sofreu modificações significativas, ainda é representada pelo triângulo que vem em 

concordância com o nome da empresa, e, atualmente, representada nas cores laranja e preta, como 

percebe-se na figura 14:  

FIGURA 14: Tríade Comunicação – Marca atual 

 

FONTE: Cedido por Tríade Comunicação (2008)  

Sem nenhum tipo de planejamento de entrada no mercado, Ribas (2008) considera que a 

atitude de fundar a agência foi um ato empreendedor, não apenas por lançar uma nova empresa no 

mercado, mas também pelo desafio imposto à sociedade fundadora pelo foco escolhido pelos 

mesmos: 
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Considero que nossa atitude quando criamos a Tríade foi uma atitude empreendedora pelo 
foco que nós buscávamos. Nós não visávamos atender muitos clientes, e sim clientes que 
nos dessem um determinado retorno financeiro. Outro ponto é que estávamos seguros na 
nossa decisão. Não tínhamos nenhum tipo de temor do mercado em que iríamos atuar, ou 
seja, não temíamos a concorrência, as altas e baixas que o mercado publicitário está sujeito, 
enfim, nós estávamos seguros de nossa decisão e do nosso potencial. (RIBAS, 2008).   

Apesar da segurança colocada pelo empresário, Ribas (2008) afirma ter enfrentado 

algumas dificuldades no início desse empreendimento. A principal delas, segundo o publicitário, e 

que se faz presente até os dias de hoje, é a necessidade de desenvolvimento do lado empresário de 

cada um. Reforçando essa afirmativa, Ribas (2008) ensina que “quando  você cria uma agência, 

você deve saber lidar com coisas que não se aprende na universidade, como saber se relacionar com 

funcionários, lidar com toda a contabilidade e saber gerenciar o dia-a-dia da empresa”.  

Ainda relembrando o inicio dos trabalhos, Ribas (2008) afirma que quando a Tríade entrou 

no mercado, o cenário mercadológico apresentava algumas diferenças do cenário atual. As 

principais lembradas pelo publicitário é a rapidez na troca de informações, bem como a crescente 

importância da Internet nas relações comerciais. Outro ponto citado por ele tange a crescente 

exigência sobre a publicidade. Reforçando essa afirmativa, Ribas (2008) diz que “o cliente quer 

atingir determinados resultados com suas ações de comunicação, ele quer profissionalismo, ele quer 

lucro, e não quer desculpas. A responsabilidade disso tudo é nossa”.  

Aos que pensam em empreender no ramo da comunicação, Ribas (2008) coloca que é 

fundamental o conhecimento de mercado e a experiência profissional, ou seja, é positivo o estágio 

no decorrer da faculdade ou até posterior à mesma. Caso não se tenha tal bagagem, a saída é se 

associar a quem tenha. Outro, ponto lembrado é a questão de planejar a entrada no mercado, pois, 

apesar da Tríade não ter feito nenhum plano, hoje, com a experiência em gerenciamento de agência, 

Ribas (2008) tem ciência da importância de um bom planejamento para o êxito de qualquer 

empreendimento.  

A agência Tríade Comunicação se faz presente também na web. O endereço eletrônico 

http://www.triadecom.com.br traz maiores informações sobre a agência, seus trabalhos e notícias 

sobre os anunciantes atendidos pela empresa, como pode-se observar na figura 15.         

http://www.triadecom.com.br
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FIGURA 15: Tríade Comunicação – Site 

 

FONTE: Web – http://www.triadecom.com.br (2008)  

A agência Tríade Comunicação localiza-se na Rua Riachuelo, 174, sala 202.           

http://www.triadecom.com.br
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Tendo como base todo o discorrido deste estudo, é possível perceber diferentes 

possibilidades para um publicitário entrar no mercado. No que tange as formas mais diferenciadas 

de entrada no mercado, sugere-se as incubadoras de empresas baseando-se na promessa que ela 

tende a sanear uma das adversidades citadas pelos pesquisados: a dificuldade em gerenciar sua 

própria empresa. Com todas as facilidades oferecidas por esses núcleos, e citadas anteriormente, 

essa lacuna tende a ser preenchida, oferecendo toda uma base para o empreendedor obter êxito em 

seu negócio.   

Quanto às fusões entre agências, citadas anteriormente, trata-se de uma prática pouco 

comum na realidade do ramo publicitário em Santa Maria, não sendo mencionada por nenhum dos 

profissionais pesquisados e, quando indagados sobre isso, preferiram não se manifestar, justamente 

pela falta de familiaridade com todo o processo que envolve uma fusão.  

Ao resgatar a história das agências de comunicação de Santa Maria foi possível perceber, 

além da formas que as mesmas entraram no mercado (duas como empreendimentos solo e seis 

como empreendimentos em sociedade), as etapas a serem percorridas que são recomendadas aos 

aspirantes a proprietários de agências.   

Referente a essas etapas para um publicitário se lançar em um empreendimento no seu 

ramo, os resultados diagnosticados foram satisfatórios.  

Segundo análise dos dados colhidos junto aos pesquisados, pode-se perceber que o 

tamanho do mercado no qual o empreendedor pretende atuar tende a influenciar na decisão de se 

lançar em um empreendimento solo ou formar uma sociedade. A justificativa para tal fato se faz 

perceber no que tange a questão financeira. Quando o mercado é reduzido, a tendência é se obter 

um faturamento reduzido, sendo aconselhável um empreendimento solo. Para mercados maiores, a 

idéia de uma sociedade torna-se mais viável. Lembrando que esse diagnóstico é obtido tendo como 

foco apenas a questão financeira. A idéia de uma sociedade torna-se interessante também no que 

tange a questão da divisão de responsabilidades e no fato de que os conhecimentos (tanto no setor 

da comunicação quanto na questão de gerenciamento de um empreendimento) tendem a se 

complementar.  

Outro ponto exaustivamente explorado pelos pesquisados é a necessidade de, antes de se 

aventurar em um empreendimento pessoal, obter experiência profissional. Essa experiência é obtida 

através de estágios (que devem, preferencialmente, ser levados paralelamente ao curso) nas 

agências de comunicação, empresas, ou, até mesmo, como free-lancer. Essas experiências tendem a 

contribuir para o publicitário conhecer o funcionamento interno de uma agência de comunicação, a 

realidade publicitária na prática, e a realidade do mercado em que pretende atuar, tudo isso tende a 



 

48

 
contribuir para o êxito de um empreendimento futuro. A vivência de mercado também é importante 

para o empreendedor formar sua rede de relacionamentos, que, atualmente é de suma importância, 

não apenas na área profissional, como também no campo pessoal.  

Outra questão lembrada pelos pesquisados e que também deve ser lembrado pelo 

empreendedor é a volatilidade do ramo publicitário. A comunicação é uma área que está sempre em 

constante mudança, e o empreendedor que planeja a execução de um negócio nessa área tende a se 

adaptar à essas mudanças.  

Em conversa informal com os pesquisados, foi possível constatar que, apesar das oito 

agências apresentadas nesse estudo serem presença constante no cenário publicitário santa 

mariense, e ainda existir outras agências de reconhecida competência na cidade, como a 4 SC, 

Vitrine e I dez, o mercado de Santa Maria ainda comporta mais empreendimentos nesse ramo. A 

justificativa para esse fato dado pelos mesmos pesquisados é o crescente reconhecimento da 

importância da comunicação como ferramenta a ser usada na busca pelo sucesso empresarial.  

Aos publicitários que não apresentam um perfil empreendedor, resta ainda variadas 

possibilidades de entrar no mercado, algumas dessas possibilidades foram lembradas por Dotto 

(2008) em sua entrevista, tais como ingressar no setor de marketing de alguma empresa; assessorar 

empresas no relacionamento com suas agências; trabalhar em veículos de comunicação; entre outras 

opções, restando ainda a possibilidade de ingressar em alguma agência.  

Para obter os dados relevantes para esse estudo, foi resgatado, além dos primórdios da 

publicidade brasileira e santamariense, o histórico das agências de comunicação de Santa Maria, 

registradas no CENP, obtidas através da palavra de seus próprios idealizadores. Essas entrevistas 

foram feitas para entender o início desses empreendimentos, os caminhos percorridos por essas 

agências (e seu respectivos empreendedores), suas dificuldades e, no processo, o perfil de seus 

idealizadores, visando ressaltar todos esses pontos para servir como guia aos publicitários que 

pensam em se aventurar no mercado, como proprietários de agências de comunicação.               
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ANEXO A 

ENTREVISTA 
Prezado(a) Senhor(a) 

Esta entrevista destina-se a coletar dados para a elaboração de trabalho científico realizado pelo 
Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano - RS e 
pretende fazer um levantamento dos caminhos que um publicitário pode seguir para criar sua própria agência 
de comunicação. 

É importante salientar que esta pesquisa não diz respeito à avaliação de pessoas, mas sim ao resgate 
das atividades e verificação das diferentes formas para ingresso no mercado para profissionais da 
comunicação. 

As respostas à entrevista serão fundamentais à conclusão da minha pesquisa, junto ao Curso de 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano – RS, por isto a sua 
colaboração em responder estas questões é muito importante. 

Antecipadamente agradeço sua prestimosa contribuição, notadamente pelo uso de seu tempo e 
coloco-me à disposição no telefone (55) 3217 6311, e no endereço de correio eletrônico 
ronaldo_mainardi@yahoo.com.br para qualquer esclarecimento adicional, se necessário.  

 

1. Nome: ___________________________________  

2. Tempo de experiência na área (função): 
 Até 5 anos; 
 De 6 a 10 anos; 
 De 11 a 15 anos; 
 De 16 a 20 anos; 
 De 21 a 25 anos; 
 Mais de 25 anos.  

3. Qual a sua idade? 
 Até 25 anos; 
 De 26 a 35 anos; 
 De 36 a 45 anos; 
 De 46 a 55 anos; 
 De 56 a 65 anos; 
 Mais de 65 anos.  

4. Nível de escolaridade: 
 Até o 2º grau incompleto;   Pós-graduação lato sensu (especialização) completo; 
 2º grau completo;    Pós-graduação stricto sensu mestrado incompleto; 
 Curso superior incompleto;   Pós-graduação stricto sensu mestrado completo; 
 Curso superior completo;   Pós-graduação stricto sensu doutorado incompleto; 
 Pós-graduação lato sensu   Pós-graduação stricto sensu doutorado completo. 

(especialização) incompleto;   

5. Qual a área de sua formação? _______________________________________________________   

6. Qual sua função dentro da agência? ___________________________________________________ 

7. Qual o fator principal que o(a) levou a entrar para o mercado de trabalho como proprietário de  
uma agência de publicidade? 

8. Quais são as opções (que você conhece) para um publicitário que deseja ingressar no mercado 
hoje em dia? 
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9. Na sua agência, qual o quadro inicial de funcionários? E qual a formação dos mesmos? E hoje? 

10. Antes de fundar a sua agência, você já possuía experiência no mercado publicitário? 

11. Você se considera um empreendedor? Em que sentido? 

12. Quais as principais dificuldades encontradas no início dos trabalhos? 

13. Foi elaborado algum planejamento para sua agência entrar no mercado?  

14. Quando sua agência entrou no mercado, já contava com algum cliente ou teve que prospectá-
los? 

15. É sabido que quando uma empresa entra no mercado, algumas vezes é necessário que ela tenha 
um capital de reserva para trabalhar por um determinado período sem conseguir obter retorno 
financeiro. Isso também acontece no que tange agências de publicidade? 

16. Com quanto tempo de mercado sua agência conseguiu sua primeira grande conta? 

17. Quais as diferenças que você percebe no cenário publicitário hoje, entre ameaças e 
oportunidades, para a criação de uma agência de publicidade, que não eram presentes quando sua 
agência entrou no mercado? 

18. Qual o conselho que você daria àqueles que pensam criar sua própria agência de publicidade?                 
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ANEXO B    

  

MANUAL DE BOAS-VINDAS À 
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MANUAL DE BOAS-VINDAS À ITSM

   
Este breve manual tem como objetivo principal dar algumas noções sobre o 

que é e como funciona a Incubadora Tecnológica de Santa Maria    

O que é uma incubadora de empresas?

  

Uma incubadora de empresas de base tecnológica é um núcleo que 

abriga, num espaço comum, empresas que têm no conhecimento seu 

principal insumo de produção. A maioria delas está localizada junto às 

Universidades ou Institutos de Pesquisa para que possam ter acesso á 

laboratórios, pesquisas e recursos humanos destas instituições. É um 

espaço destinado a estimular a capacidade empreendedora, capaz de 

transformar idéias em negócios.   

O que é a ITSM?

  

A Incubadora Tecnológica e Santa Maria (ITSM) é um projeto de 

extensão do Centro de Tecnológica (CT) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Este projeto tem parceria com a Prefeitura Municipal e com a 

Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria e é financiado pelo Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Ciência e 

Tecnologia.   

MISSÃO: Atuar através de parcerias e esforços compartilhados, 

colocando competências, instalações e infra-estrutura operacional à 
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disposição dos empreendedores, criando ambiente favorável ao surgimento 

e consolidação de negócios inovadores e competitivos.   

OBJETIVOS: 

 
Atuar como ligação entre a Universidade e o Mercado; 

 

Oportunizar a criação de novos negócios intensivos em 

tecnologia; 

 

Complementar setores tradicionais da economia regional; 

 

Criar oportunidades para o surgimento de novos 

empreendedores; 

 

Estimular a capacitação empreendedora da comunidade 

universitária; 

 

Oferecer condições para o desenvolvimento de novas 

tecnologias; 

 

Participar do desenvolvimento econômico e social da região; 

 

Contribuir para a geração de novos produtos e empregos; 

 

Capacitar o pessoal e o parque industrial regional, para melhor 

enfrentar o mercado globalizado.         

Como funciona a ITSM?
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O foco principal da Incubadora Tecnológica de Santa Maria são os projetos em 

pré-incubação, onde alunos da UFSM, de graduação ou pós-graduação, mediante a 

orientação de um professor-tutor, têm o prazo de um ano para transformar suas 

idéias em negócios. Durante este período, as empresas pré-incubadas participam de 

todas as ações da ITSM, incluindo cursos, treinamentos, visitas, entre outras, sem 

que haja a necessidade de constituírem formalmente suas empresas. 

Após este período e em conformidade com o resultado das avaliações realizadas, 

poderão ingressar na modalidade de incubação, com sua empresa já constituída e 

seu produto ou serviço pronto para ser disponibilizado ao mercado.  

Assessoria da ITSM:

  

A ITSM possui uma assessoria administrativa composta por acadêmicos bolsistas 

dos cursos de graduação em Administração e Comunicação Social - Relações 

Públicas.  

Funções na Área de Administração:  

A assessoria na área de Administração da ITSM tem como principal 

função dar apoio na gestão das empresas incubadas.  

Para a assessoria nesta área, as principais atividades desenvolvidas 

são: 

- Identificação dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e 

ameaças de cada empresa; 

- Verificação de falhas na gestão das empresas incubadas; 

- Análise das ferramentas utilizadas na gestão de cada empresa 

incubada; 

- Proposta de soluções nas práticas adotadas por cada empresa.   
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Funções na Área de Relações Públicas:  

A assessoria na área de Relações Públicas (RP) da Incubadora 

Tecnológica de Santa Maria (ITSM) tem como principal função dar apoio na 

divulgação da Incubadora e de suas empresas incubadas, bem como permitir 

um bom relacionamento com seus públicos de interesse e, assim, legitimar 

sua imagem positivamente perante a sociedade.  

Algumas das principais atividades da assessoria de Relações Públicas 

são:  

- Atualização do mailing da ITSM; 

- Calendarização; 

- Elaboração de cartões comemorativos; 

- Atualização do sítio eletrônico da ITSM (www.itsm.ufsm.br) 

- Confecção e veiculação de newsletter; 

- Organização de eventos; 

- Confraternizações para público interno (festa junina, almoços...) 

- Seminários/workshops mensais para as empresas incubadas 

- Visitas agendadas para público externo 

- Estande da ITSM: Feira das Profissões, JAI, FEISMA 

-  Elaboração e veiculação de vídeo institucional 

- Confecção de releases para mídia; 

- Elaboração de clipping da ITSM; 

- Consultoria de comunicação e divulgação para empresas incubadas.  

Como as Empresas Incubadas podem utilizar a Assessoria?

 

As principais maneiras que uma empresa tem de utilizar a Assessoria da ITSM são 

como consultorias nas áreas de Comunicação Social - Relações Públicas e 

Administração. Na área de Comunicação Social, assessoria de divulgação na 

mídia, de como manter imagem positiva e bom relacionamento da empresa com a 

comunidade, os consumidores, os fornecedores, etc. Na área de Administração, 

pode obter consultoria sobre como gerir bem a sua empresa, como se posicionar no 

http://www.itsm.ufsm.br
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mercado a fim de atender as expectativas de fornecedores, clientes, ambiente e 

obter retorno positivo.   

DICAS do DIA-A-DIA na ITSM:

  

A ITSM dispõe de auditório, cozinha e banheiros que são de uso comum de todas 

as empresas incubadas. Sendo assim, as seguintes normas devem ser seguidas para 

a boa convivência das empresas dentro da ITSM: 

- Auditório:

 

seu uso deve ser marcado com antecedência junto à Administração 

da ITSM. 

- Cozinha:

 

há uma geladeira e um fogão a disposição das empresas. 

IMPORTANTE: após o uso de cada material deve-se cuidar a limpeza e deve-

se guarda-lo no lugar correto para o próximo usuário. 

- Banheiros:

 

o papel higiênico é de responsabilidade das empresas incubadas e 

sua limpeza é realizada pela PRT (serviço terceirizado da UFSM). 

- Importante:

 

as salas das empresas, o auditório, a cozinha e os banheiros devem 

permanecer com as portas fechadas para que  tanto o público interno (membros 

das empresas incubadas) quanto o público externo (clientes, fornecedores...) 

tenham uma boa imagem da incubadora como um todo.  

CONTATOS:

   

Coordenadora do Projeto da ITSM: Profª. Nilza Zampieri 

zampieri@ct.ufsm.br

   

Diretor da ITSM: José Airton Brutti josebrutti@smail.ufsm.br
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Endereço da ITSM: Campus da Universidade Federal de Santa Maria, Centro 

de Tecnologia, Santa Maria – RS, CEP 97105-900, telefones: 3220-8836 ou 

3220-8008, fax: 3220-8030. 

 
Web site: www.itsm.ufsm.br

  
E-mail: itsm@smail.ufsm.br

   

http://www.itsm.ufsm.br
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