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RESUMO 
 
Para jovens egressos das faculdades de comunicação as alternativas se dividem em atuar na 
área de formação ou em outros segmentos, tanto como colaboradores de empresas já 
constituídas ou como empreendedores, promovendo a criação de um novo negócio. O 
presente estudo visou identificar os motivos que levam os egressos de cursos de Publicidade e 
Propaganda a empreender em outros segmentos de mercado em Santa Maria/RS. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa e caráter exploratório, que tem como método o estudo de 
caso, utilizando como paradigma de interpretação a análise de conteúdo. Além da pesquisa 
bibliográfica, foram realizadas entrevistas com quatro publicitários que empreenderam em 
outro segmento. Concluiu-se que a maioria desenvolveu a ideia quanto estava a faculdade, por 
necessidade de obter renda própria ou criar empreendimentos diferentes, aproveitando todo o 
conhecimento adquirido na formação em publicidade e propaganda, através da qual 
fortaleceram seu empreendedorismo e criaram as condições para que sua empresa 
permanecesse no mercado. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Egressos. Publicidade e Propaganda. Atuação em 
outros segmentos. 
 
GRADUATES OF ADVERTISING AND ENTREPRENEURSHIP: AN ANALYSIS OF 

CASES IN THE CITY OF SANTA MARIA-RS 
 

ABSTRACT 
 
For young graduates of the colleges of communication alternatives are divided into acting in 
the area of education and training or in other threads, both as employees of companies already 
incorporated or as entrepreneurs, promoting the creation of a new business. The present study 
aimed to identify the reasons that lead the graduates of advertising courses to be undertaken in 
other market segments in Santa Maria/RS. It is a qualitative research and exploratory 
character, the case study method, using as a paradigm of interpretation content analysis. 
Besides the bibliographical research, interviews were conducted with four that have 
undertaken in another thread. It was concluded that most developed the idea when I was 
College, need to get rent to own or create different ventures, taking advantage of all the 
knowledge acquired in the training in advertising, through which have fortified your 
entrepreneurship and created the conditions for your company to remain on the market. 
 
Palavras-chave: Entrepreneurship. Graduates. Advertising and Propaganda. Performance in 
other segments. 

                                                           
1 Artigo resultante da disciplina Trabalho Final de Graduação II. 
2 Acadêmica do oitavo semestre do Curso de Publicidade e Propaganda – Centro Universitário Franciscano. 
E-mail: juliepp@outlook.com 
3 Orientadora. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Para jovens egressos das faculdades de comunicação, especialmente em municípios de 

porte médio, como é o caso de Santa Maria, as alternativas se dividem em atuar na área de 

formação ou em outros segmentos, tanto como colaboradores de empresas já constituídas ou 

como empreendedores, promovendo a criação de um novo negócio. O mercado de 

comunicação não oferece uma remuneração muito expressiva na região, especialmente para 

quem está iniciando, e esta situação induz quem sem formou a pensar em alternativas mais 

rentáveis, como a abertura de seu próprio negócio. 

No presente estudo o enfoque será dirigido aos egressos de cursos de Publicidade e 

Propaganda de Santa Maria/RS que optaram por empreender em diferentes segmentos de 

mercado, distintos da sua formação. Vale ressaltar que a formação universitária em 

Publicidade e Propaganda possibilita o contato com um conhecimento diverso, composto por 

diferentes disciplinas o que proporciona uma preparação multidisciplinar aos acadêmicos. 

Entre as diferentes capacidades que o currículo disponibiliza e estimula, está o incentivo ao 

empreendedorismo, que é desenvolvido através do estímulo a capacidade criativa de inovar no 

mundo dos negócios. 

 Desta forma, a partir de uma observação preliminar realizada no momento da 

definição do projeto de pesquisa foi possível identificar empreendimentos criados por pessoas 

formadas na área de publicidade e propaganda que optaram por atuar em outros segmentos de 

mercado. Desta maneira, surgiu o questionamento que motivou a proposição do seguinte 

problema de pesquisa: o que leva egressos de cursos de Publicidade e Propaganda a 

empreender em outros segmentos de mercado em Santa Maria/RS? 

 Para responder ao questionamento definiu-se, como objetivo geral, analisar a inserção 

dos profissionais de Publicidade e Propaganda de Santa Maria/RS, em outros mercados de 

atuação, identificando seus motivos e os desafios enfrentados a partir da perspectiva do 

empreendedorismo. Para dar encaminhamento a pesquisa estipularam-se os seguintes 

objetivos específicos em complementação ao objetivo geral: a) compreender o pensamento 

empreendedor na atualidade; b) entrevistar empreendedores na cidade de Santa Maria/RS, 

egressos de cursos de Publicidade e Propaganda que criaram novos negócios em outros 

segmentos de mercado; c) verificar os motivos que fizeram estes empreendedores com 

formação em Publicidade e Propaganda a atuarem fora da sua área de atuação; d) entender 

como e se a formação em Publicidade e Propaganda contribuiu para o sucesso de seus 
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negócios.  

Este trabalho possui importância na medida em que tem por premissa a investigação 

relacionada aos motivos que levam um profissional formado em publicidade e propaganda a 

empreender fora da área. É importante considerar que O ingresso em um curso superior é 

acompanhado de muitas expectativas em relação à futura profissão, o que acontece a partir do 

momento que o acadêmico inicia a sua graduação. Durante os anos destinados a formação os 

jovens entram em contato com diferentes conhecimentos que permitem o amadurecendo de 

ideias relacionadas ao futuro profissional.  

 Partiu-se assim de uma perspectiva possível de ser observada empiricamente no 

momento em que se torma por base os egressos do Curso de Publicidade de Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano, a de que uma porcentagem de alunos empreende em áreas 

diferentes da formação. É possível inferir, a partir desta perspectiva que nem todos os futuros 

publicitários irão atuar na área de comunicação, por questões relacioadas ao mercado ou 

mesmo por afinidade pessoal.  

Assim, uma opção é a criação de um novo negócio em outro segmento, motivado pelo 

conhecimento disponibilizado durante a graduação, desenvolvimento do ‘espírito’ 

empreendedor, ou ainda por características e perfil pessoal.  

 O presente estudo está dividido em cinco partes, sendo esta introdução a primeira. A 

seguir, segue o referencial teórico, com as considerações dos autores escolhidos. Na terceira 

parte, apresentam-se os procedimentos metodológicos. A quarta parte é composta dos 

resultados e discussões. Por fim, na quinta parte, elencam-se as conclusões do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

 Nesta parte do trabalho, tem-se o objetivo de conceituar e caracterizar o 

empreendedorismo e os empreendedores, conhecimento considerado necessário para se 

chegar ao objetivo pretendido. De acordo com Herrera e Oliveira (2010), a palavra 

empreendedorismo consiste em um neologismo derivado da palavra inglesa entrepreneurship, 

popularizado do francês entrepreuner, que indica pessoa que cria e conduz projetos e 

empreendimento. Ainda segundo estes autores a conceituação de empreendedor segue duas 

correntes básicas: a) economistas: associam o termo à criação e desenvolvimento de novos 



6 
 

 

negócios; b) comportamentalistas (ou behavioristas): entendem que criatividade e inovação 

sintetizam o comportamento empreendedor.  

 No presente trabalho, o termo empreendedor define a pessoa que apresenta uma forma 

inovadora de se dedicar às atividades de uma organização, transformando os conhecimentos 

existentes na geração de novos produtos ou serviços e gerando novos métodos com seu 

conhecimento. N o entender de Baggio e Baggio (2014), o empreendedorismo faz com que as 

coisas aconteçam com criatividade e inovação e envolvem a realização de projetos 

organizacionais com desafios permanentes, oportunidades e riscos. Estes autores indicam em 

sua obra as qualidades e características do empreendedor. 

 
É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser 
resolvidas. O empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento 
integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do 
autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura 
para novas experiências e novos paradigmas (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26). 

 

 Considera-se o empreendedor uma pessoa a frente de seu tempo, uma espécie de 

visionário, que enxerga a oportunidade de vender lenços enquanto a maioria está em lágrimas 

por causa de uma visão pessimista da realidade, em que as crises parecem ser maiores do que 

as oportunidades. Nesse sentido, considera-se importante resgatar a perspectiva do 

empreendedorismo historicamente. De acordo com Hashimoto (2006, p. 1), “o primeiro uso 

do termo empreendedorismo foi registrado por Richard Cantillon, em 1755, para explicar a 

receptividade ao risco de comprar algo por um determinado preço e vendê-lo em um regime 

de incertezas”. Em 1803, conforme Hashimoto (2006, p. 1) “Jean Baptiste Say, ampliou essa 

definição – para ele, empreendedorismo está relacionado àquele que transfere recursos 

econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade mais 

elevada e de maior rendimento”. Isso quer dizer que quem abre seu próprio negócio deve ser 

considerado como empreendedor.  

O empreendedorismo deve ser entendido como um ato de perceber as oportunidades e 

instigar mudanças. É a iniciativa de implementar novos negócios ou transformações em 

empresas já existentes, buscando inovações. De acordo com Dornelas (2007), 

empreendedorismo significa fazer algo novo, diferente, mudar a situação atual e buscar, de 

forma incessante, novas oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de 

valor. “Pode-se dizer que os empreendedores dividem-se igualmente em dois times: aqueles 

para os quais o sucesso é definido pela sociedade e aqueles que têm uma noção interna de 

sucesso” (DOLABELA, 2008, p. 44).  
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Entende-se o papel do empreendedor como de extrema importância na sociedade, pois 

sua contribuição está no fato de criar novas oportunidades e desenvolvimento econômico 

através das novas formas que inventa para fazer negócios. Dornelas (2007) classifica os sete 

tipos de empreendedores, conforme pode ser observado no quadro a seguir. 

 

Quadro 01 - Tipos ideais de empreendedores 

Empreendedor nato Fundamenta-se na habilidade de negociação, habilidade em vendas, visão 
de futuro otimismo e comprometimento para realizar os próprios sonhos. 

Empreendedor que aprende Aquele que ao se deparar com uma oportunidade de negócio, decide 
aprender a gerir seu próprio empreendimento.  

Empreendedor serial Aquele para quem um único empreendimento não é suficiente e se dedica a 
implementar negócios. 

Empreendedor corporativo 
Aquele que atende as necessidades de inovação, renovação e criação de 
novos negócios em empresas estabelecidas no mercado, onde os riscos são 
assumidos com autonomia limitada. 

Empreendedor social Aquele que se propõe à missão de melhorar o mundo e criar oportunidades 
para os outros, com foco em resultados sociais. 

Empreendedor por necessidade Aquele que cria o próprio negócio, formal ou informal, por estar 
desempregado ou sem alternativa. 

Empreendedor como herdeiro Aquele que aprende a empreender para assumir empreendimento iniciado 
por gerações anteriores de algum familiar. 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2007). 

 

A partir da sistematização dos conceitos, proposta pelo autor, é possível identificar que 

o profissional que tem características empreendedoras e que mais tem chances de prosperar 

em seu negócio é aquele que possui as habilidades em sua personalidade, pois serão 

necessárias para atuar em um ambiente competitivo. Os tipos denominados “que aprende” e 

“corporativo” também possuem boas chances de atuação, mas estão limitados pelo meio em 

que trabalham. Entretanto, os empreendedores “por necessidade” ou “herdeiros” tendem a 

enfrentar maiores dificuldades para sobreviver em ambientes que exijam constante inovação. 

Já o tipo intitulado “serial” corre o risco de perder o foco de seus negócios por atuar em 

diferentes áreas. Outras particularidades são encontradas no tipo “social” que possui 

características humanitárias e se adapta bem em entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 

(DORNELLAS, 2007). 

Tendo por base a proposta do autor, é importante considerar que as características 

pessoais precisam ser consideradas pois o empreendedor deverá assumir uma posição de 

liderança, na qual terá que tomar decisões de forma contínua e administrar os interesses das 

pessoas que trabalham com ele. O futuro do negócio depende de sua visão de mundo e 

daquilo que consegue transmitir para sua equipe.  

Na definição de Pessoa (2005), existem três tipos pessoais de empreendedores: 
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a) empreendedor corporativo (intra-empreendedor ou empreendedor interno): que 

identifica, desenvolve, captura e implementa novos tipos de negócios dentro da empresa; 

b) o empreendedor start-up (que cria novos negócios/empresas): analisa o cenário e 

cria um novo empreendimento diante de uma oportunidade, no sentido de prover uma nova 

demanda com diferenciais competitivos em um mercado já existente; 

c) empreendedor social (que cria empreendimentos com missão social): que trabalha 

com projetos que visam beneficiar a sociedade no modelo de parcerias. 

Esta classificação divide os empreendedores pela função que ocupam na sociedade, 

sendo mais provável que o “corporativo”, depois de um tempo de empresa, desligue-se da 

mesma e assuma seu próprio negócio, a partir do momento em que considerar-se apto para 

gerir de forma autônoma um empreendimento. Entende-se o empreendedor como uma pessoa 

que está conectada ao seu tempo, mas que visualiza um mundo diferente nos aspectos em que 

pode inovar, encontrando as oportunidades em ambientes nos quais a maioria das pessoas não 

consegue ver. Para tanto, deve introjetar uma série de características que moldam o seu 

caráter, como se verifica no quadro abaixo. 

 
Quadro 02 - Características dos empreendedores 
• São visionários 
• São inovadores 
• Sabem tomar decisões 
• São indivíduos que fazem a diferença 
• Sabem explorar as oportunidades 
• São determinados 
• São dedicados e comprometidos 
• São otimistas e apaixonados pelo que 
fazem 
• São independentes 
• Possuem senso de liderança incomum 
• São bem relacionados (networking) 
• São organizados 
• Planejam 
• Possuem conhecimento do setor e/ou 
experiência no mesmo 
• Assumem riscos calculados (e sabem gerenciá-los) 

• Criam valor para a sociedade (utilizam seu 
capital intelectual para criar valor para a 
sociedade) 
• Sabem otimizar seus recursos financeiros 
• Possuem um modelo de referência (na 
família, empreendedores de sucesso) 
• Buscam sócios que complementem suas 
habilidades 
• São apoiados por seus familiares (ou até 
mesmo amigos) 
• Buscam satisfação (auto-realização) 
• São flexíveis e dinâmicos 
• Tem iniciativa 
• Alta capacidade de aprendizagem 
• São enérgicos e criativos 
• São intuitivos 
• Traduzem seus pensamentos em ações 
• Sabem persuadir 

Fonte: Adaptado de Herrera e Oliveira (2010). 
 

 O conjunto de características apresentadas no Quadro 02 aponta os atributos 

necessários para identificar o que é ser empreendedor em uma sociedade competitiva. 

Entretanto, é preciso considerar que a maioria dos empreendedores possivelmente não atende 

a totalidade de itens que compõem a lista, mas devem possuir boa parte das particularidades 

arroladas. Em alguns casos, podem contar com colaboradores que complementam seu perfil 
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ou até mesmo encontram em um sócio as características que lhes faltam.  

 Na literatura estudada, encontrou-se ainda outra definição relacionada ao tema deste 

estudo, que se refere a peculiaridade de comunicador-empreendedor, ou seja, de 

empreendedores com atuação específica na área de comunicação, que permite referendar 

todos os conceitos elencados anteriormente, com atuação específica neste nicho de mercado. 

Conforme pode ser verificado no trecho destacado a seguir:  

 
O profissional de comunicação com forte perfil para inovação, que é dono de seu 
próprio negócio ou empregado de uma organização. É o profissional que, 
parafraseando Filion, imagina, desenvolve e realiza soluções de comunicação 
permanentemente. É alguém que inova e é agente de mudanças (MAINIERI, 2005, 
p.06). 
 

 

De acordo com o que é apresentado pelo autor, entende-se que o 

empreendedor-comunicador possui a capacidade de criar iniciativas diferentes em sua área de 

atuação, agregando valor a marcas, produtos ou serviços através das ideias diferentes daquelas 

que são usuais no mercado. Mainieri (2005) acrescenta ainda que, quando se trata do 

empreendedorismo por comunicadores, existem duas classificações, referentes não ao perfil 

do empreendedor, mas à situação em que este se encontra em relação às tarefas e ao cargo 

desempenhado. 

 

Quadro 03 - Tipos de empreendedores comunicadores 
Tipo de empreendedor comunicador Característica 

Comunicador-Empreendedor Dono de seu próprio empreendimento em comunicação 
(agência, assessoria, veículo de comunicação, etc.) 

Comunicador intra-empreendedor 
Empregado, vinculado a uma organização, mas que é 
responsável por um setor/departamento de comunicação e 
administra a estrutura como se fosse sua própria empresa. 

Fonte: Adaptado de Mainieri (2005). 

 

Conforme o autor, a característica comum para as duas classificações é a inovação. 

Entende-se que a primeira classificação é mais empreendedora por natureza, mas a segunda 

ocupa um lugar importante nas organizações, pois todas as empresas necessitam de 

profissionais que possuam iniciativa. A tendência observada a partir da segunda categoria, se 

não encontrar espaço necessário para inovar dentro da organização, é se desligar e montar seu 

próprio negócio, passando fazer parte do tipo identificado na primeira categoria. 

Assim como para ser empreendedor, de maneira geral, é necessário que a pessoa 

apresente um conjunto de características pessoais, também o empreendedor-comunicador 
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deve adquirir, desenvolver ou até mesmo possuir de forma inata elementos de sua 

personalidade que o conduzirão a ser bem-sucedido em sua área de atuação. Mainieri (2005) 

também identifica as principais características que, no seu entender, fazem parte do perfil do 

empreendedor comunicador:  

 a) Inovação/criatividade: capacidade de oferecer novos produtos e serviços ao 

mercado de forma constante e criativa, a partir da identificação de oportunidades. Entende-se 

que esta característica é a principal para o empreendedor, pois a pessoa com este perfil não se 

conforma com a realidade existente e sempre procura mudar o ambiente ou aproveitar as 

lacunas existentes para propor melhorias, aperfeiçoamentos ou mudanças em produtos e 

serviços existentes. 

 b) Independência: estar livre das “amarras” da organização ou preso a ditames do 

mercado. Embora esta característica identifique as pessoas livres e independentes, nem 

sempre isto é possível. Porém, mesmo em situação de limitada possibilidade de expansão e 

autonomia, é possível que o perfil empreendedor se destaque, oferecendo soluções criativas 

em ambientes controlados.  

 c) Flexibilidade/dinamicidade: capacidade de assumir riscos calculados, adaptando seu 

negócio diante do mercado em movimento. Saber tomar decisões rápidas sem se acomodar. 

Ideias fixas e acomodação não fazem parte do perfil do empreendedor, que entende ser tão 

importante as mudanças quanto a capacidade de se adaptar a elas.   

 d) Planejamento/organização: pensar o negócio constantemente, prevendo com 

antecedência os passos necessários a serem tomados. Ser empreendedor e criativo não é 

sinônimo de desorganização e de esperar para ver como as coisas andam. Pelo contrário, o 

importante é pensar cada passo a ser dado e prever o que pode acontecer em diferentes 

cenários. Assim, estará preparado para o que previu e para o que não previu. 

 e) Iniciativa/dedicação: não ficar esperando para tomar decisões e implementar ações, 

fazer quando for necessário e de forma consistente. Como foi dito antes, é preciso estar 

sempre um passo à frente e saber que quanto mais tempo dedicar ao seu projeto, melhor ele 

vai ficar, pois as ideias e experiências vão amadurecendo. 

 f) Liderança: saber envolver a equipe para atingir os objetivos do negócio, 

motivando-os a seguir no caminho certo. O empreendedor é um líder nato e consegue fazer 

com que os outros sejam adeptos do seu projeto, envolvendo-os com argumentos e com a sua 

perseverança. 

 g) Aprendizagem/conhecimento: saber o que está fazendo e ter consciência de estar 

sempre aprendendo sobre o negócio. Todo empreendedor é um estudioso do mercado, dos 
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produtos e serviços oferecidos, das técnicas de execução do seu trabalho, ou seja, antes de 

tudo, é um profundo conhecedor do seu negócio. 

Mesmo que para ser considerado empreendedores não seja necessário a identificação 

com todas as características destacadas, é possível avaliar que a criatividade e a inovação 

devem receber destaque dentre as particularidades. Neste sentido, tais capacidades merecem 

ser realçadas por representarem dois aspectos inerentes ao empreendedorismo e, em especial 

na proposta do presente estudo, aos empreendedores-comunicadores.  

 

2.2 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

 

 Os profissionais que fazem parte de organizações são constantemente estimulados e 

desafiados a encontrar novas formas de pensar o que já existe, modificar, alterar 

procedimentos. Amorim e Frederico (2008) evidenciam a relação existente entre criatividade, 

inovação e desenvolvimento econômico, ao indicar que as organizações precisam desenvolver 

ambientes propícios para a melhoria dos seus processos, gerando melhores resultados através 

de um controle sobre a força de trabalho. Os autores, no entanto, diferenciam criatividade de 

inovação. 

 
A primeira é geração de ideias (por meio de conceitos, teorias e processos que se 
apresentam ao longo da história), e a segunda é prática, fazer, implementação das 
ideias geradas pela criatividade. O estudo de ambas recebe contribuições de diversas 
áreas do saber como a filosofia, psicologia, sociologia e administração (AMORIM; 
FREDERICO, 2008, p. 2). 

 

 Como se verifica na citação acima, criatividade e inovação fazem parte da vida das 

pessoas e devem ser aproveitadas, como afirma Gurgel (2006), pois o ser humano se 

diferencia dos demais seres vivos por ser dotado de um dom singular, o de criar, fazendo 

associações entre os múltiplos eventos que ocorrem em sua volta, passando a lhe dar 

significado e configurá-los como uma experiência útil em sua vida. Para este autor, criar 

abrange a capacidade de compreender, de relacionar, de ordenar, de configurar e gerar 

significados, sendo uma condição que garantiu a sobrevivência na terra. 

 Conforme aponta Brito (2012), a criatividade consiste em um fenômeno entre os 

atributos dos homens e as exigências da sociedade. Para este autor, o processo criativo 

envolve práticas singulares e métodos que fogem a padrões, distanciando-se dos caminhos 

normalmente trilhados, interferindo no próprio funcionamento do raciocínio no sentido de 
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fazê-lo operar de forma livre, espontâneo e disperso, na busca do diferente, daquilo que é 

novo. 

 
O ambiente propício à criatividade é caracterizado, entre outras coisas, pelo 
incentivo à diversidade, pela comunicação aberta e disseminação de informações e, 
ainda, personalização de espaços e abundância de recursos. 
O produto criativo é sempre uma novidade útil e mais vantajosa que o existente. 
Normalmente, apresenta como principais vantagens a possibilidade de se 
desenvolver em um menor espaço de tempo e/ou a custo reduzido (BRITO, 2012, p. 
10-11). 

 

 Segundo o autor, a criatividade humana é um patrimônio que deve ser compartilhado 

com a sociedade, devendo ser cultivado pelas organizações, através da geração de ideias, da 

resolução criativa de problemas e do uso de analogias não usuais. Por sua vez, a inovação 

consiste em novas ideias que se apresentam como solução para problemas que existem nas 

organizações e que podem ser operacionalizadas na forma de produtos ou processos, 

instrumentalizando e direcionando esforços para que se encontrem as soluções, 

reconstruindo-se as relações sociais e as regras que regem o antigo sistema, no qual surgem 

novos atores, novos papéis e novos valores.  

 A introdução de inovações nos ambientes organizacionais tornou-se uma estratégia 

essencial para empresas de qualquer porte, de acordo com Bragança et al. (2016), 

possibilitando que estas mobilizem conhecimento, experiência e desempenho tecnológico 

para criar novos produtos, processos e serviços com o intuito de diferenciar-se no mercado. 

Inovar consiste na capacidade de alterar a forma de um produto, a maneira como ele é 

oferecido, acrescentar substâncias para melhorar o original, mudar a embalagem, diversificar 

o tamanho, a forma de vender e proporcionar novos benefícios, como aponta o trecho a 

seguir: 
 
Uma inovação é a recombinação de ideias antigas, originando uma nova ideia, capaz 
de modificar a ordem atual, uma fórmula ou uma abordagem única, e que é 
percebida como nova pelos indivíduos envolvidos. Observa-se, assim, a importância 
a respeito da percepção acerca da inovação por parte do indivíduo ou da unidade que 
a adotará (BRUNO-FARIA, 2004 apud BRAGANÇA et al., 2016, p. 240).  

 

 Ainda segundo este autor, a inovação consiste na abertura de novas possibilidades, 

apresentando um retorno concreto, que pode ser aumento de faturamento, criação de novos 

mercados, valorização da marca, permitindo reflexos positivos para a empresa. O objetivo da 

inovação é a criação de algo novo ou renovado, que se apresente como uma forma diferente 
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de fazer, gerando benefícios, oportunidades e mudanças no processo produtivo. A inovação 

garante assim resultados diferentes para aquilo que vinha sendo feito de maneira tradicional.  

A partir das observações dos autores, compreende-se que a inovação passou a ser um 

paradigma constante das últimas décadas, pois o mercado se reinventa a todo instante, 

exigindo que as empresas e as pessoas que comandam os negócios estejam sempre inventando 

novas formas de permanecer e/ou crescer no mercado. Se a empresa não inovar, o concorrente 

deverá fazer isto, o que pode ocasionar diminuição de clientes e até mesmo a possibilidade de 

perder uma fatia do seu mercado. Deixar de inovar não é uma opção para quem pretende se 

manter competitiva e oferecendo produtos e serviços.  

A criatividade tem se unido com a inovação de uma forma tão marcante que 

estudiosos como Bonelli et al. (1994) indicam a criação de um termo próprio, a inovatividade, 

resultado da conexão entre criatividade, inovação e resultados financeiros da organização. O 

conceito proposto procura medir em que sentido uma empresa é mais inovadora que a outra, 

através de indicadores que levam em conta a participação, no mercado, de produtos e 

serviços, além das estratégias de processo ou redução de custos. No trecho abaixo, o autor 

explica com maiores detalhes a ideia: 

 
Aliando-se inovação à produtividade, busca-se o aumento da mais-valia relativa, 
para produzir com menos gastos e tempo o mesmo tipo de produto ou serviço. 
Temos então, a inovação como atividade de suma importância para o aumento da 
mais-valia; como ferramenta de gestão introduz o controle e a definição do processo 
da própria inovação. Kaplan e Norton (1997) definem esse processo como 
investigação das necessidades do cliente, criação de produtos, tudo controlado por 
indicadores como percentagem de vendas de novos produtos e tempo para 
desenvolver outros. Sistemas de recompensa e avaliação por desempenho e 
competência, “Balanced Scorecard”, ações sobre o ambiente de trabalho, entre 
outros, são exemplos de métodos para evitar o desperdício de esforços e 
investimentos nas “linhas” de inovação (HIL; AMABILE apud ALENCAR, 2003, p. 
5). 

 

Na identificação de oportunidades e na implementação de ideias criativas e 

inovadoras, os empreendedores se deparam com mercados específicos, que devem ser 

compreendidos com único, não sendo possível transplantar modelos prontos de outras regiões. 

É o que acontece com o município de Santa Maria, que possui uma vocação comercial e de 

prestação de serviços, cujas características e possibilidades para a implantação de novos 

negócios serão analisadas no próximo item. 

 

 

 



14 
 

 

2.3 O CONTEXTO DOS EMPREENDIMENTOS EM SANTA MARIA, RS 

 

O município de Santa Maria constitui o local de abrangência de pesquisa, sendo 

necessário, portanto, identificar suas características e potenciais para serem aproveitadas pelos 

empreendedores. De acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico Estatístico (IBGE, 2017), o 

município de Santa Maria possuía, em 2007, uma população de 276.108 habitantes, 

distribuída em uma área de 1.788 km2, constituída por uma pequena maioria de mulheres 

(52,38%) em relação aos homens (47,62%). Desta população, em torno de 30.000 pessoas são 

consideradas flutuantes, em face das universidades e dos contingentes militares presentes no 

município. Seu produto interno bruto deriva basicamente do comércio e prestações de 

serviços, sendo que estes abrangem 80% da renda gerada pelo município. Segundo as 

informações encontradas no site do IBGE (2017) quase 95% da população da cidade possui 

residência na área urbana. É um município que surgiu como entroncamento ferroviário, 

devido à sua localização geográfica. Após, pelo mesmo motivo, concentrou uma série de 

unidades militares e, mais recentemente, definiu-se como polo educacional, a partir da oferta 

de sete instituições de ensino superior, diversos cursos técnicos e uma ampla rede de ensino 

médio e fundamental (ADESM).  

 Em Santa Maria, segundo informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal, o 

PIB per capita da população é de R$ 4.199,99 por pessoa e o setor terciário (Comércio e 

Prestação de Serviços) absorve 80% da população ativa do município. O setor primário 

aparece em segundo lugar e, por último, o setor secundário que engloba indústrias de 

pequeno e médio porte. Isto configurou uma situação especial, na qual o comércio e a 

prestação de serviços respondem por 80% da população economicamente ativa do 

município. Veja os dados, conforme informa a Prefeitura Municipal de Santa Maria 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2017).   

 Quanto à mão-de-obra, principalmente a qualificada, e a assistência técnica dada às 

empresas, Santa Maria também se destaca, pois, a cidade possui a maior universidade federal 

do interior do estado; além de outras quatro faculdades; colégios técnicos e duas escolas de 

aprendizagem industrial, e por esta razão possui condições de fornecer grande apoio às 

indústrias que vierem se instalar no município (ADESM). Ou seja, a qualidade técnica, 

cultural e operacional proporcionada aos seus habitantes deve ser motivo de vantagem para a 

estruturação de novos empreendimentos. Ou, dizendo de outra forma, não seria pela falta de 

mão de obra qualificada, em tese, que novos empreendimentos deixariam de ser criados na 

região. 
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 O fato de haver universidades e cursos técnicos fez com que o município possuísse 

grande poder de atração populacional, o que o transformou em importante centro regional e 

forte centro de polarização, principalmente para a população jovem. No entanto, esta mão de 

obra, extremamente qualificada, se forma para atender outros mercados, pois o município de 

Santa Maria tem como uma de suas características o de ser um espaço transitório, um polo de 

formação em diversos setores que vão atuar em outras regiões do Estado, do País e até mesmo 

no exterior (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2017). 

 Conforme Canto (2014), apesar do bom desempenho do índice de desenvolvimento 

humano, Santa Maria possui a sua sustentação econômica derivada do comércio e da 

prestação de serviços, havendo uma preocupação constante com a falta de indústrias na 

cidade. Apesar de haver um distrito industrial, segundo o autor não há interesse das indústrias, 

salvo raras exceções, de se estabelecer na cidade, o que prejudica bastante o seu 

desenvolvimento econômico e social. 

O não interesse das indústrias em se instalar no município direcionou a sua vocação 

para outros setores, notadamente no setor público (aqui incluído as unidades militares e os 

serviços educacionais) e com grande participação no serviço privado (para atender o grande 

setor público existente ou desenvolvendo iniciativas próprias). Os dados da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria (2015) revelam que havia na cidade 14.024 empresas nos setores de 

comércio e serviços, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 01- Número de empresas vinculadas ao setor de comércio e serviços 

Setor Número de Empresas Percentual (%) 

Comércio 5.510 39,29% 

Serviços 8.514. 60,71% 

TOTAL 14.024 100,00% 

Fonte: Secretaria de Finanças de Santa Maria – Dezembro de 2015.  

 

 O incremento da atividade educacional, através da formação técnica e universitária, 

moldou o perfil da população de Santa Maria, que atrai jovens de todo o Estado, do Brasil e 

de outros países para efetuar a sua formação em Santa Maria. A figura abaixo comprova 

esta afirmação, pois verifica-se que, entre a população, a maioria é bastante jovem, com sua 

maioria entre 15 e 29 anos. Devido a esta característica de cidade formadora e exportadora 

de mão de obra, a cidade possui um grande número de moradores temporários, 

notadamente jovens, que fixam residência no município por tempo determinado. 
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Com base na perspectiva de que a criatividade e a inovação aliada ao conhecimento 

disponibilizado através de um curso superior, é necessário destacar a contribuição das 

instituições de ensino na cidade. Assim, na próxima seção, analisar-se-á, especificamente, a 

formação em publicidade e propaganda.  

 

2.4 A FORMAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 É cada vez maior o número de jovens que procura a formação universitária para 

adquirir conhecimentos e compreender as diferentes nuances da publicidade, que pode ser 

entendido como uma área promissora, mas que, ao mesmo tempo, possui grande 

concorrência. O publicitário formado geralmente atua em empresas conhecidas como agências 

de propaganda, que oferecem aos clientes serviços de divulgação da marca, venda de produtos 

e serviços, campanhas institucionais ou de cunho político (ANDRADE, 2013).  

De acordo com o portal do Centro Universitário Franciscano, “o publicitário é o 

profissional que atua na criação, produção e divulgação de ações de comunicação publicitária. 

Este profissional busca a melhor forma de promover produtos e serviços aos seus 

públicos-alvo” (UNIFRA, 2017). No Curso de Publicidade oferecido pela instituição, a 

formação acadêmica possui como característica primordial oferecer instrução profissional 

completa, atenta ao que o mercado de trabalho exige na contemporaneidade, como pode ser 

observado no trecho abaixo: 
 

O curso (...) proporciona ao aluno que domine linguagens e técnicas para criar, 
produzir e veicular materiais de comunicação publicitária, identificar a segmentação 
do mercado e estudar o comportamento do consumidor, para identificar seus desejos 
e as necessidades (UNIFRA).  
 
 

 Para que o futuro egresso em publicidade e propaganda possa atuar no mercado, o 

mesmo precisa adquirir um conjunto de conhecimentos que fazem parte da ementa curricular 

e que mesclam atividades teóricas e práticas que capacitem o acadêmico a compreender o 

‘mundo’ do qual fará parte após a formatura. Nesse sentido, ainda no portal do Centro 

Universitário Franciscano (2017), pode ser encontrado um resumo sobre a qualificação 

oferecida ao futuro profissional.  
 
No curso são oferecidas teorias, técnicas e práticas que habilitam o profissional a 
propor e a elaborar produtos de comunicação, de acordo com as exigências do 
mercado. Para isso, o estudante de publicidade será apto a elaborar estratégias 
adequadas de comunicação para os anunciantes, criar textos e imagens publicitárias, 
criar roteiros para áudio e audiovisual e produzi-los, elaborar estratégias para 



17 
 

 

veiculação das mensagens publicitárias nos meios e veículos de comunicação 
(UNIFRA, 2017).  
 
 

 Para que o aluno alcance este nível de conhecimento, o Curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA, 2017), segue um modelo de 

ensino comum nesta área de formação, que é a divisão entre a formação básica e a 

profissional. Na formação básica, o aluno entra em contato com diferentes disciplinas que o 

inserem no mundo da comunicação social, dos processos midiáticos e do contexto em que o 

publicitário irá atuar, envolvendo conhecimentos diversos que ajudarão a formar o 

entendimento da realidade que o cerca. 

 Por sua vez, na formação específica, o aluno entra em contato com as disciplinas que 

remetem ao fazer profissional no mercado de atuação, preparando-o para atuar nas diferentes 

formas de atuação, que podem ser o planejamento publicitário, a criação das campanhas, o 

atendimento ao cliente, a inserção de produtos e serviços e clientes na mídia e a finalização 

dos produtos, além de outras áreas que possam surgir, visto ser a criatividade um elemento 

inerente a esta função. Aliando a formação geral com as atividades práticas, o aluno se 

capacita através de uma formação humanística e técnica que o habilita a diagnosticar e 

solucionar os problemas de comunicação de seus clientes, pois a combinação das disciplinas 

oferecidas tem como objetivo fazer com que o aluno consiga entender o que está acontecendo 

e providenciar soluções eficientes de comunicação publicitária (UNIFRA, 2017). 

 O curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) possui diretrizes semelhantes no sentido de preparar os futuros profissionais para o 

mercado, também dividindo as suas disciplinas entre a formação básica e a profissional. De 

acordo com o site da UFSM (2017), o curso procura oferecer, ao mesmo tempo, uma 

formação mais ampla para o mercado de atuação, bem como uma atuação mais específica, 

relacionada com a profissão futura. No trecho abaixo, é possível observar um trecho do texto 

com os objetivos da formação, extraído do site da UFSM: 

 
O profissional formado no curso de Publicidade e Propaganda conhece e domina 
técnicas e instrumentos necessários para a identificação de problemas; tem 
habilidade para propor e executar soluções de comunicação, com o propósito de 
atingir eficazmente objetivos do mercado de anunciantes; tem capacidade para 
interpretar objetivos mercadológicos de empresas e instituições, traduzindo em 
objetivos e procedimentos de comunicação adequados às diferentes situações; é 
capaz de desenvolver planejamento, criação, produção, difusão, avaliação e gestão 
da comunicação publicitária em empresas especializadas em publicidade e 
propaganda, em empresas e instituições anunciantes, em veículos ou em assessorias 
de comunicação (UFSM, 2017). 
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 Os dois cursos citados seguem o modelo de formação orientado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em que há indicação para uma formação geral e humanística, comum a 

todas as habilitações oferecidas pela instituição e outra mais específica, com disciplinas 

técnicas da área profissional. Geralmente, cada fase dura, em média, dois anos, podendo haver 

currículos em que haja a mescla dos conteúdos gerais e específicos em determinado semestre 

(ANDRADE, 2013).  

 Esta última parte do referencial teórico enfatizou a preocupação que as instituições 

universitárias possuem com a formação de seus educandos e com a preparação para o 

mercado de trabalho, cujos currículos apresentam, de maneira transversal, na maioria das 

disciplinas, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação como conteúdos inerentes ao 

processo de aquisição do conhecimento. Parte-se, a partir de agora, para a definição da 

metodologia que foi aplicada neste estudo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A presente pesquisa possui natureza qualitativa, pois, segundo Roesch (2007, p. 154) 

suas características são apropriadas para a fase exploratória da pesquisa, "especialmente para 

a “a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, 

ou mesmo quando é o caso da proposição de planos”. Em relação ao nível da pesquisa, está é 

considerada exploratória, por abordar um tema ainda não pesquisado, o de relacionar egressos 

da formação em publicidade e propaganda com atuação em áreas diferentes da formação. 

 O estudo de caso foi utilizado como estratégia de pesquisa em “modo exploratório 

(visando levantar questões e hipóteses para futuros estudos, por meio de dados qualitativos), 

descritivo [...] e descritivo” (YIN, apud ROESCH, 2007, p. 156). A vantagem na utilização 

deste método é a possibilidade de estudar pessoas em seu ambiente natural, dentro do seu 

próprio contexto. Pois, de acordo com Roesch (2007, p. 2000), “o estudo de caso pode ser 

único ou múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos 

organizações, eventos, países ou regiões”.  

Foram utilizadas entrevistas com os publicitários que empreenderam em outro 

segmento, que conforme Roesch (2007, p. 159), são apropriadas quando “é necessário 

entender os constructos que os entrevistados usam como base para suas opiniões e crenças 

sobre uma questão ou situação específica”. Os dados serão analisados conforme o método de 

análise de conteúdo, que, segundo Bardin (1979), visa identificar categorias comuns de 

respostas manifestas nas entrevistas para melhor compreensão do significado. Esta análise de 
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dados segue as etapas propostas por Minayo (2010), sendo dividida em três etapas distintas: 

pré-análise, exploração do material e interpretação dos resultados. Na pré-análise 

organizam-se os dados para posterior estudo. Na fase de análise, elaboram-se as categorias, 

pois este é o momento de codificação do material. A terceira fase completa o ciclo, pois os 

resultados, que até então estão apresentados de forma bruta, são analisados obterem 

significância e validez. 

A pesquisa foi realizada com egressos do Curso de Comunicação Social – Publicidade 

e Propaganda que são empreendedores na cidade de Santa Maria/RS, que compuseram o 

corpus do estudo. No entanto, foram considerados como objeto para análise, apenas os 

empreendimentos que surgiram em segmentos diferentes daquele para o qual foram formados. 

O desenvolvimento do estudo contou assim com a entrevista feita junto a quatro 

empreendedores em diferentes atividades de atuação no município. 

 A partir do roteiro semiestruturado utilizado nas entrevistas e dos objetivos traçados 

para a pesquisa,  foram definidas oito categorias de análise, que compreendem diferentes 

aspectos considerados importantes e distintos. As categorias utilizadas para a análise foram: 

1) a ideia de montar um negócio próprio; 2) por que não empreender na área de formação; 3) 

aspectos decisivos na hora de montar o próprio negócio; 4) características do empreendedor; 

5) relação da criatividade e inovação com o empreendedorismo; 6) importância da formação 

em publicidade e propaganda; 7) atuação na área de formação; 8) sugestões para novos 

empreendedores. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 A pesquisa que compõe o presente artigo foi estruturada a partir da realização de 

entrevistas com quatro empresários, em atividade na cidade de Santa Maria/RS, efetivadas no 

período de setembro e outubro de 2017. O roteiro elaborado para a captação das informações 

foi semiestruturado, conforme apresentado anteriormente, a partir de perguntas que buscaram 

compreender sobre a atividade empresarial, a criação do negócio, a importância da formação 

em publicidade para a aquisição de conhecimentos e identificação com o perfil empreendedor 

e ainda as características e exigências atuais (APÊNDICE A).  

Os resultados obtidos a partir das entrevistas4 estão apresentados de forma discursiva, 

e as respostas das entrevistas foram comparadas, permitindo assim uma integração dos 

                                                           
4 O conteúdo das entrevistas encontra-se de posse da pesquisadora. 
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assuntos tratados. Os trechos considerados pela pesquisadora como sendo mais relevantes aos 

objetivos estabelecidos estão transcritos no corpo do artigo, bem como a interpretação 

desenvolvida e a inserção de referências de autores que foram observados no embasamento 

teórico do estudo. O conteúdo da investigação está dividido por categoria, como apresentado 

anteriormente, sendo que as mesmas foram previamente definidas para permitir a 

sistematização do material e efetuado de acordo com as respostas obtidas nas entrevistas.  

 

4.1 A IDEIA DE MONTAR UM NEGÓCIO PRÓPRIO 

 

 Esta categoria de análise identifica entre os participantes da entrevista a motivação que 

o levou a empreender e se o mesmo já pensava no assunto durante a sua formação em 

comunicação. As respostas obtidas permitiram identificar em que ponto da trajetória 

acadêmica ou posterior a ela iniciou-se o processo de estruturação e planejamento da empresa 

da qual o entrevistado é o proprietário. A primeira fala é do entrevistado A: “Surgiu por meio 

da experiência adquirida em eventos, trabalhando em outras empresas. E pela vontade de por 

em prática algumas ideias prórias. Comceçou em 2012, antes do início da graduação” 

(ENTREVISTADO A). A seguir, seguem as falas dos entrevistados B e C. 
 
A bella começou antes da faculdade. Quando eu finalizei o curso, aquela empresa 
que era pra pagar a faculdade ela já tinha crescido mais do que o esperado e um dos 
grandes motivos disso acontecer foi eu ter cursado publicidade e propaganda. [...] É 
muito parecedido com uma agência, temos que cumprir prazos, pegar todas as 
informações do cliente, fazer um planejamento... Enfim, a Bella Festas começou 
antes, durante e depois da faculdade. Quando eu terminei a faculdade eu encarei 
mais ainda o fato de ser empreendedora (ENTREVISTADO C). 
 
Quando entrei na faculdade, eu tinha conhecimento técnico em alguns programas 
gráficos, porém eu não tinha noções teóricas, de espaçameno, de finalização, etc. 
Durante a graduação eu comecei a evoluir bastante nesse sentido. Virei 
empreendeder mesmo, de montar o CNPJ, foi depois da graduação. Eu me formei 
em 2010 e logo fui trabalhar em uma empresa em comunicação e marketing, foi lá 
que conheci o sócio da minha empresa (ENTREVISTADO D). 
 

 Analisando a fala dos entrevistados, percebe-se que para três deles a a ideia de ter um 

negócio próprio surgiu ainda antes ou enquanto estavam na faculdade, quando algumas 

iniciativas pessoais em busca de conhecimento e renda própria passaram a fazer parte da 

rotina dos então estudantes. O entrevistado A já era um empreendedor antes de iniciar a 

graduação, quando desenvolvia iniciativas próprias. Os demais relacionavam a necessidade de 

custear os estudos com ideias de formar seu próprio negócio. 
 
O bar surgiu depois da nossa graduação. Eu não tinha pretensão nenhuma de abrir 
um negócio no tempo da faculdade. Minha ideia sempre foi trabalhar com produção 
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audiovisual, foi o que eu foquei 100% na graduação. Mas, na minha época era bem 
mais difícil do que eu imaginei. Em Santa Maria tinha pouquíssimas produtoras, e 
eu não queria ir embora daqui (ENTREVISTADO B).  
 

 Por sua vez, o entrevistado D não pensava em abrir um negócio durante a graduação. 

Esta possibilidade só aconteceu quando percebeu que o mercado de trabalho da região não era 

muito atrativo e como não queria ir embora da cidade, preferiu abrir um negócio fora da área 

de formação.  

 

4.2 POR QUE NÃO EMPREENDER NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

 

 Nesta categoria de análise, o objetivo consiste em entender os motivos que levaram os 

entrevistados a empreender fora de sua área de formação, a publicidade e propaganda, como 

se verifica na fala do primeiro entrevistado: “Eu nunca me imaginei trabalhando em agência. 

Eu já entrei na faculdade não querendo trabalhar nessa área. Eu nunca me senti a vontade. 

Mesmo trabalhando como D.A. (direção de arte), a comunicação visual é diferente” 

(ENTREVISTADO B). Por sua vez, O entrevistado B fala que nunca pensou em trabalhar em 

agência, que não está afinado com este tipo de estrutura. Para ele, o trabalho precisa ser mais 

“livre e autodidata”. Mesmo assim, reconhece a importância da formação para o 

desenvolvimento do seu trabalho. No mesmo sentido, o entrevistado A enfatiza a importância 

que teve o Curso para sua formação, “O curso de publicidade e propaganda da um suporte 

para trabalhar com a área que eu tenho maior afinidade” (ENTREVISTADO A).  

 Por sua vez, a entrevistada C, que trabalha com festas e decoração, diz que aprendeu a 

gostar do que faz, pois o que era apenas um meio de sustento para terminar a faculdade 

acabou se transformando em sua vocação. Mesmo assim, ela enfatiza que em tudo que faz 

procura utilizar os conhecimentos adquiridos na graduação, e como exemplo ela destaca a 

utilização do método de coleta de dados, na realização de pesquisas e de criação para 

estruturar suas estratégias.  
 
Eu aproveito muito tudo que eu aprendi. A bella é muito parecida com uma agência. 
Eu pego todas as informações com o cliente, eu faço o briefing. Vou para a pesquisa, 
passo pelo planejamento, pela criação e aí finalizo com a execução exatamento 
como o cliente pediu. (...) Eu acredito muito que a gente tem que gostar do que faz e, 
mesmo gostando já é difícil. Não é uma questão de não empreender na área e sim 
empreender no que acredita, no que gosta, buscar uma identificação  
(ENTREVISTADO C). 
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 O entrevistado D preferiu atuar em um mercado diferente da sua formação, conforme 

ele destacou, pelo desencanto que teve com o mercado publicitário da região, por entender 

que ainda falta “profissionalismo” na relação entre clientes e agências: “Definitivamente, eu 

não tive interesse em empreender na área de publicidade. Os clientes não tem maturidade 

suficiente para valorizar o trabalho de um publicitário. Na época era o pessoal brigando para 

conseguir uma conta, um fee mensal”.  Segundo o entrevistado, esta batalha diária para 

manter uma agência em funcionamento e as poucas oportunidades disponíveis, aliado aos 

valores baixos que precisam ser cobrados para manter clientes, fizeram com que migrasse 

para outros setores.   

 

4.3 ASPECTOS DECISIVOS NA HORA DE MONTAR O PRÓPRIO NEGÓCIO 

 

 Para entender os desafios enfrentados pelos empreendedores, nesta categoria 

procurou-se identificar que aspectos são decisivos na hora de montar o seu próprio negócio. 

Nas entrevistas, foi possível detectar quatro perfis diferentes, conforme as características 

pessoais e interesses de cada entrevistado. De acordo com o Entrevistado A, que ressaltou os 

motivos de ter feito a sua escolha, “o que foi decisivo foi o meu conhecimento específico da 

área trabalhando oito anos em São Paulo com outras empresas”. Relacionando a experiência 

adquirida com a opção por montar seu próprio negócio. Um dos destaques feitos pelo 

entrevistado foi a importância de ter experiência no setor de atuação, esse foi um dos fatores 

que motivou a criação da sua própria empresa naquilo que tinha o conhecimento necessário 

para atuar. A afirmação pode ser observada a partir do conceito de Dornelas (2007), ou seja, 

da pessoa que aprende uma profissão trabalhando para outros e depois aproveita o que 

aprendeu para empreender naquele mercado. 

 O segundo perfil identificado está relacionado ao fato de que observar que a cidade 

precisava de algo diferente, aproveitando assim o nicho existente para iniciar seu próprio 

negócio. “Foi a necessidade. A gente viu que a cidade tava precisando de algo diferente”, 

afirma o entrevistado B.  

“O que realmente foi decisivo na hora de empreender foi a necessidade, nós 

precisávamos de dinheiro” (ENTREVISTADO C). Assim, o terceiro perfil está atralado aos 

empreendedores que partem para a criação de uma empresa a partir da necessidade de renda, 

o que na visão de Dornelas (2007), seria o empreendedor por necessidade, ou seja aquele que 

necessita gerar uma renda por estar desempregado ou por ter feito uma escolha que, no caso, 

seria o ingresso em uma faculdade, a qual gera várias despesas além da mensalidade.   
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Na verdade, pra mim foi na loucura. Eu sempre quis empreender. Eu tava 
trabalhando na Coperves da UFSM, e eu tive muito conhecimento com tecnologia. 
Foi ali que eu conheci meu sócio. Aí a gente comeceu fazendo fazendo qualquer 
coisa. O que foi decisivo pra mim foi encontrar um sócio e colocar a ideia no papel 
para execução (ENTREVISTADO D). 

 

 A quarta motivação observada foi o fato de se encontrar uma pessoa com as mesmas 

afinidades, como forma de associar ideias e interesses e apartir disso passaram a dar forma ao 

negócio. Conforme o entrevistado, a motivação já existia, mas a coragem e a determinação 

resultaram desse encontro. As informações observadas confirmam o que é proposto por 

Dornelas (2007), no momento em que indicam que para quem quer empreender é necessário 

primeiramente detectar uma oportunidade e o próximo passo é produzir algo que possa ser 

considerado inovador para atender a mesma, assumindo riscos calculados. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR 

 

 A partir da experiência dos entrevistados, nesta categoria de análise, procurou-se 

identifica quais são as cararacterísticas que estes consideram necessárias para ser um 

empreendedor. O entrevistado A considera como primordial que o empreendedor tenha 

“coragem, entusiasmo e determinação”. Na visão do Entrevistado B, o importante é ter uma visão de futuro: 

“Não pensar só no agora. Fugir da mesmice que todos são capazes de fazer. Sempre procurando oportunidades e 

principalmente correr riscos”. Já o entrevistado D fala em “Autoconhecimento. Estudar muito. Ter coragem. E 

não ter medo de errar” como as principais características de quem se propõe a empreender. Na fala abaixo, o 

entrevistado D fala da dedicação necessária ao empreendedor, fazendo uma alusão à situação familiar.  

 
Tem que ter coragem! A formação ajuda bastante, mas não é tudo. Tem que ser uma 
pessoa humana, hoje em dia. Além da coragem, tu tem que ser incansável, tu jamais 
pode achar que tu sabe tudo. Ser empreendedor é a mesma coisa de ser pai e mãe. É 
abdicar, é trabalhar mais de 12 h por dia. (ENTREVISTADO C).  
 

 Entende-se que o empreendedor não segue regras fixas para atuar, mas possui um 

conjunto de características que podem ser agrupadas para melhor entender seu espírito e como 

funciona sua mente. Todas as características citadas acima devem ser agrupadas em um 

grande guarda-chuva para caracterizar o empreendedor como alguém inquieto, curioso, com 

senso de oportunidade, corajoso e disposto a trilhar caminhos nunca antes percorridos.  
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4.5 RELAÇÃO DA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO COM O EMPREENDEDEDORISMO 

 

 Como o Curso de Publicidade e Propaganda trabalha muito com a criatividade e a 

inovação, nesta categoria procurou-se saber como os entrevistados relacionam estas 

características com o empreendedorismo. No entender do entrevistado A, “é fundamental para 

acompanhar as tendências e as mudanças na forma de consumo. Jà o entrevistado B salienta 

que “a inovação é um ponto mais importante. [...] No nosso caso, a criatividade e o 

atendimento é o que nos leva adiante, esse é o nosso diferencial.  

 Na fala do entrevistado C está o valor destes aspectos: “a importância da criatividade e 

inovação é mortal em uma empresa hoje no mercado, não tem como tu estaguinar, evoluir e 

nem se manter por muito tempo sem a criatividade e inovação”. Já na fala do entrevistado D a 

criatividade e a inovação aparecem como partes integrantes da rotina da empresa: “Acho que 

nem monta um negócio se tu não vai inovar e aprimorar, colocando criatividade no negócio. 

Tem que ser um processo diário. A empresa não se sustenta sem criatividade e inovação”. 

 Todos os entrevistados foram unânimes em apontar que estes dois aspectos são 

cruciais para empresas que querem se manter no mercado. Credita-se este pensamento a 

formação em publicidade e propagada, cujo foco neste aspecto é constante em todas as 

disciplinas.  

 A criatividade e a inovação fazem parte do mundo da publicidade e dos 

empreendedores, tanto é que foi criado um termo que une as duas, a inovatividade, de acordo 

com Bonelli et al. (1994), capaz de medir em que sentido uma empresa é mais inovadora que 

a outra, através de indicadores que levam em conta a participação, no mercado, de produtos e 

serviços, além das estratégias de processo ou redução de custos. 

 

4.6 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 Neste item, procurou-se relacionar a importância da formação em publicidade em 

propaganda com a atividade na qual o entrevistado resolveu empreender. O entrevistado A 

respondeu que “o que eu mais aprendi na faculdade foi a importância de ter um bom 

planejamento. Para que as coisas deem certo, tem que planejar. Já o entrevistado B ressaltou a 

qualidade da formação na área: “Nossa! Muita coisa! Desde no ínicio do curso, em oficina da 

criatividade, com a Claudia, até o último semestre em Administração em Publicidade e 

Propaganda com a Taís. [...] O curso vai muito além da Publicidade. As pessoas podem ser o 

que elas quiserem”.  
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 Na fala do entrevistado C, está uma resposta que deveria valer para qualquer formação 

acadêmica: “Eu acho que a publicidade da uma base muito boa para que a pessoa tenha 

qualquer negócio. [...] Eu utilizo alguma coisinha do curso todos os dias na minha vida. Eu 

sou muito satisfeita com o meu curso e com certeza eu faria tudo de novo.  O entrevistado D, 

por sua vez, entende que qualquer negócio, inclusive o dele, necessita ter uma comunicação 

com o cliente e por isto salienta sua importância: “Bom, primeiro, pra qualquer negócio, tu 

precisa de estratégia de maketing, comunicar o negócio, enfim... Pra mim, honestamente, foi 

mais network, aprendi a ter confiança em mim, aprendi a comunicar o meu próprio negócio”. 

 Percebeu-se, através das entrevistas, que todos reconhecem a importância da formação 

em publicidade para atuar no seu negócio próprio, enfatizando características importantes 

como o planejamento (ENTREVISTADO A), o grande horizonte proporcionado pelo Curso, 

que vai muito além da publicidade (ENTREVISTADOS B e C) e os ensinamento de 

marketing, de comunicação em rede e de autoestima para empreender (ENTREVISTADO D). 

 Todas estas declarações estão relacionadas com o perfil do publicitário que a formação 

superior deseja fornecer e que está sinalizada nos objetivos de formação do curso da UFSM, 

em que o profissional “conhece e domina técnicas e instrumentos necessários para a 

identificação de problemas” e “é capaz de desenvolver planejamento, criação, produção, 

difusão, avaliação e gestão da comunicação publicitária” (UFSM, 2017). E se é capaz de fazer 

isto para outros clientes em agências de propaganda, também será capaz de fazer o mesmo em 

sua própria empresa. 

 

4.7 ATUAÇÃO NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

 

 Apesar de o entrevistado estar focado em seu emprendimento, procurou-se saber, 

através desta categoria, se ele exerce alguma atividade na área de formação. O primeiro 

entrevistado relatou que continua atuando na área de formação, realizando alguns serviços 

eventuais, mas na maior parte do tempo dedica-se ao seu empreendimento: “Sim, presto 

alguns serviços esporádicos na área de criação”. Os demais empreendedores relataram que são 

responsáveis pela comunicação de sua empresa, realizando as atividades necessárias para 

divulgação e fortalecimento da sua marca. “Não. Apenas a página do bar mesmo. No 

momento eu tenho uma dupla de criação. Mas, a partir desse mês eu vou cuidar da parte de 

direção de arte pra encaixar melhor (ENTREVISTADO B). “Não. Na verdade, eu não tenho 

agência para a Bella. Então a atividade paralela é o marketing da Bella mesmo” 
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(ENTREVISTADO C). “Não. Trabalho apenas com o meu empreendimento, na área digital” 

(ENTREVISTADO D). 

 Quando os entrevistados responderam, com exceção do respondente A, que não 

atuavam na área de formação, estes entenderam com atuar a realização de atividades para 

terceiros, pois o que se viu nas respostas é a aplicação do conhecimento adquirido na 

formação em publicidade em propaganda direcionado ao seu empreendimento, ou seja, 

compreende-se que os mesmos atuam na área de formação, mas voltadas exclusivamente para 

fortalecer seu negócio. 

  

4.8 SUGESTÕES PARA NOVOS EMPREENDEDORES 

 

 Nesta categoria, sugeriu-se aos entrevistados que formulassem sugestões ou conselhos 

para aqueles que estivessem pensando em empreender. Para o entrevistado A, o segredo está 

no planejamento: “Planeje bem, ponha tudo na ponta do lápis antes de executar e depois que 

tudo estiver planejado, saiba que terá que investir 40 ou 50% a mais que o previsto, pois tem 

algumas variáveis que fogem do alcance do empreendedor de primeira viagem”. O 

entrevistado B ressalta a necessidade de se ter coragem: “A minha sugestão é não ter medo. 

Claro, o risco tem que ser calculado, mas, não tem que ter medo de inovar, de fazer algo 

diferente. [...] E arriscar, e principalmente, se não der certo, arriscar de novo!”. Por sua vez, o 

entrevistado B ressalta a dedicação e o interesse em acompanhar o que o mercado está 

solicitando: “Enfim, pra ser um empreendedor tem que ter amor. E, nunca achar que sabe 

tudo, tem que acompanhar o mundo”. Já na fala do entrevistado D aparece a necessidade de 

sair da zona de conforto: “O cara que tem que montar um empreendimento tem que estar 

disposta a mudar completamente a tua vida. Empreendedor é abdicar da tua vida pessoal. E 

sempre vão achar que tu é louco”.  

 A experiência e o conhecimento acumulado destes empreendedores capacita-os a 

oferecer sugestões a pessoas que desejam percorrer estes caminhos. Entre as respostas, 

destacam-se as palavras, planejamento, coragem e dedicação como elemento imprescindíveis 

para ser um emprendedor. É, como disse Dornelas (2207), a capacidade de ter iniciativa, ter 

paixão pelo faz e aceitar correr riscos, tendo consciência que pode vir a fracassar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da identificação de que pessoas formadas na 
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área de publicidade e propaganda optaram por atuar em outros segmentos de mercado no 

município de Santa Maria, suscitando o questionamento dos motivos que levaram estas 

pessoas a escolher este caminho.  Aliado a este objetivo maior, o trabalho ainda buscou 

compreender o pensamento empreendedor na atualidade, entrevistar empreendedores na 

cidade de Santa Maria/RS, egressos de cursos de Publicidade e Propaganda que criaram novos 

negócios em outros segmentos de mercado, verificar os motivos que fizeram estes 

empreendedores com formação em Publicidade e Propaganda a atuarem fora da sua área de 

atuação; e entender como e se a formação em Publicidade e Propaganda contribuiu para o 

sucesso de seus negócios. 

 Considera-se que os objetivos foram alcançados, pois ao final do trabalho foi possível 

desvendar uma série de questionamentos ligados ao tema, pois, para a maioria dos 

entrevistados, a ideia de ter um negócio próprio surgiu ainda antes ou enquanto estavam na 

faculdade. Apenas um já era empreendedor antes de iniciar a formação acadêmica. A ideia de 

montar um negócio próprio, quando surgida dentro do período em que estavam estudando, 

estava relacionada, para a maioria, com o pagamento das obrigações que envolviam a 

faculdade.  

Em relação ao motivo que os levou a empreender fora da área de formação, a maioria 

afirma que a estrutura de agência, da maneira como está, não serve aos seus propósitos; além 

disso, citaram a experiência própria e a necessidade que sentiram de que a cidade carecia de 

ideias diferentes, além, é claro, da necessidade financeira. Apesar das escolhas, todos 

reconhecem a importância que a formação teve em suas vidas para alavancar seu lado 

empreendedor, ressaltando a importância da criatividade e inovação como fundamentais para 

o sucesso do negócio, conteúdos esses presentes em diversas disciplinas do curso.  

Para ser empreendedor é preciso ousar e planejar, esta foi a síntese dos entrevistados 

em relação ao perfil ncessário para abrir um negócio novo. Também destacaram como 

fundamental que a empresa esteja sempre se renovando, ressaltando aspectos como a 

inovação e a criatividade, novamente lembrando que estes conteúdos estiveram presentes em 

toda a formação de publicidade e propaganda. Nesse quesito, todos os entrevistados 

destacaram as lições aprendidas no Curso que ajudaram a pensar com senso crítico a respeito 

das oportunidades que visualizaram. 

 Em relação à atuação na área, compreendeu-se que todos trabalham na área, pois 

aplicam os conhecimentos adquridos no seu empreendimento, mas não realizam trabalhos 

para terceiros, com exceção de apenas um empreendedor.  
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 Concluindo o trabalho, entende-se também que a procura por áreas de atuação 

diferentes da formação também decorre de um mercado publicitário local que não remunera 

bem e não preenche as expectativas dos egressos no que tange à estrutura das agência e 

desafios presentes, em face de uma clientela limitada ao potencial econômico de uma cidade 

de porte médio no interior do Estado. 

 Como limitantes ao desenvolvimento do estudo, cita-se o fato de se ter conseguido 

apenas quatro enrevistados, somado ao fato de não haver literatura sobre o tema específico. 

Para a realização de novos estudos, sugere-se fazer uma comparação entre egressos do curso 

que não atuam na área de formação e empreendedores-comunicadores, a fim de entender 

melhor este universo. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
Data da entrevista:  

Local:  

 

1) Como surgiu a ideia de montar um negócio próprio? 

2) Começou quando? Antes, durante ou depois da graduação? 

3) Porque não empreender na área de formação? 

4) Que características entende como necessários para ser um empreendedor? 

5) Qual a importância da criatividade e da inovação para que um negócio tenha sucesso? 

6) O que aprendeu no Curso de Publicidade e Propaganda que o ajudou a ser um 

empreendedor? 

7) Você desenvolve atividades paralelas ao negócio na área de comunicação? 

8) Que sugestões daria para um futuro empreendedor? 

 

Descrição do Empreendimento 
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