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Boas-vindas, 

viajante! 



  OLÁ, VIAJANTE! 

O que te faz viajar? A experiência da descoberta casual ou 
a necessidade de aprender uma nova língua, cultura? O prazer 
dos encontros inesperados ou a alegria dos afetos encontra-
dos? A oportunidade de compartilhar seus conhecimentos ou 
de receber outros muitos? A chance de conhecer outros luga-
res, pessoas, sons e sabores ou de (re)descobrir a si mesmo?    

Como dizia Fernando Pessoa, “Navegar é preciso...”. Há 
nessa afirmação uma constatação da necessidade de atraves-
sar mares em busca das descobertas. Algumas delas casuais, 
outras aparentemente fortuitas. O certo é que quando nos 
lançamos em busca de trajetos não percorridos, além da ex-
pectativa sobre o que encontraremos no destino final, nos 
deparamos também com uma mescla de insegurança e eu-
foria sobre os desafios que teremos de superar ao percorrer-
mos o caminho.  

No trajeto publicitário, partimos da graduação rumo a novos 
horizontes que se apresentam por meio de vivências múltiplas 
a partir de cursos, leituras, estágios, freelas e empreendimen-
tos que se colocam em nosso percurso como importantes pa-
radas de embarque e desembarque para novas experiências. 

Buscando  contribuir com o seu itinerário é que pensamos 
a elaboração deste Mapa Criativo da Publicidade, um 
material que apresenta alguns dos possíveis pontos de 
embarque na atividade publicitária na cidade de Santa 
Maria, no RS, e alguns itens que podem ser incluídos 
na sua bagagem. 



Sabemos que existem diversas rotas que podem ser 
seguidas - e essa dinâmica é também uma etapa fascinante da 
nossa viagem -, mas reunimos aqui coordenadas que podem 
ser úteis durante o trajeto. Coordenadas como: cálculo da rota 
(indústria criativa publicitária em Santa Maria – RS); primeira 
parada (agências de propaganda); outros mares são bem-
vindos (empresas); novos trechos no itinerário (autonomia); 
mais conhecimento para poder voar (educação) e outros 
caminhos a serem descobertos. 

É importante destacar que este não pretende ser um roteiro 
definitivo, pois existem muitos caminhos ainda não mapeados 
e novos destinos a serem localizados. Por isso, queremos 
que os(as) viajantes que passarem por aqui, sintam-se bem-
vindos(as) também para contribuir compartilhando conosco 
novos trechos que podem ser descobertos a qualquer instante. 

Boa viagem!
Priscilla Inês Pellenz Eich
Renata Corrêa Coutinho



Cálculo da rota: 
Indústria Criativa Publicitária 

em Santa Maria – RS

Outros mares são bem-vindos: 
Empresas

Primeira parada: 
Agências de propaganda

Novos trechos estão no 
itinerário: Autonomia

Mais conhecimento para 
poder voar: Educação

Outros caminhos 
podem ser descobertos a 

qualquer instante

1

3
2

4

5

6

Rotas



Cálculo do trajeto: 
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  Cálculo do trajeto: Indústria Criativa 
Publicitária em Santa Maria – RS

Para iniciarmos a viagem, pontuamos a nossa localização: San-
ta Maria, cidade que se localiza na região central do Rio Gran-
de do Sul (RS), há 291 quilômetros da capital Porto Alegre. Para 
muitos, é considerada o “coração do RS” pelo fato de estar no 
centro e, também, por atrair povos de todos os cantos do estado. 
A cidade é um dos principais centros acadêmicos do Brasil, reco-
nhecida nacionalmente por ter a primeira universidade pública 
no interior, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além 
dela, há outras sete instituições de ensino superior, sem contar os 
números expressivos de centros técnicos, escolas, cursos prepa-
ratórios, entre outros centros de aprendizagem.

Segundo os dados da Fundação de Economia e Estatística 
(FEE), até o ano de 2016, Santa Maria possuía 277.229 habitantes, 
ocupando a 5ª posição das cidades mais populosas do estado do 
Rio Grande do Sul. No que se refere ao setor publicitário, podem 
ser contabilizadas 30 agências de propaganda e diversas empre-
sas com setor comunicacional, além de cursos de graduação e 
pós-graduação, conforme serão apresentados durante o nosso 
percurso.

A importância da publicidade está intrínseca aos seus objeti-
vos. Com a finalidade de promover marcas, negócios e ideais, a 
propaganda serve como alicerce ao âmbito corporativo ou so-
cial ao impulsionar estratégias comunicacionais. As marcas, espe-

Cálculo do trajeto: 
Indústria Criativa 
Publicitária em 
Santa Maria - RS

Rota 1
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cialmente no Brasil, percebem a necessidade em publicizar para 
agregar a imagem empresarial. De acordo com levantamento re-
alizado pela Kantar Ibope Media1, a publicidade teve destaque 
em investimento midiático, totalizando R$ 134 bilhões em com-
pra de mídia. Ou seja: empresas brasileiras estão se preocupando 
em visibilizar seus negócios.

Por ser uma atividade que se constitui a partir de “conhecimen-
to intensivo, necessitando de habilidades específicas e alto nível 
de qualificação de sua mão de obra, e demanda também trabalho 
intensivo, especialmente aqueles que possuem uma alta concen-
tração de insumos criativos”, a publicidade foi também considera-
da uma das atividades da economia criativa, classificada pela Con-
ferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD2), como uma criação funcional, um dos setores que com-
põem a indústria criativa.

Como parte da indústria criativa, a publicidade pode ser con-
siderada uma atividade econômica intensamente dependente da 
propriedade intelectual, geradora de produtos simbólicos que 
atendem os mais diversificados objetivos organizacionais, cultu-
rais e políticos. Isto é, como atividade profissional a publicidade 
pode somar-se a outras atividades fins, podendo “contribuir para 
soluções alternativas e inovadoras, oferecendo um diferencial pro-
dutivo para as empresas brasileiras” (FIRJAN, 2016, p. 5). 

Em Santa Maria, assim como em diversos cantos do mundo, 
os desafios desse setor são inúmeros. A falta de reconhecimento 
profissional, o mercado saturado e remunerações consideradas 
medianas são alguns dos obstáculos que se colocam pelos ca-
minhos da atividade publicitária. Porém, ao avistar as estradas 

1. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/investimento-publicitario-movimenta-r-
134-bi-em-2017.shtml

2. United Nations Conference on Trade and Development (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento) - órgão da ONU responsável em promover a integração dos países em desenvolvimento 
na economia mundial. 
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a serem percorridas, observamos alguns trechos pelo caminho 
que podem representar vias transitáveis de um trajeto profissio-
nal envolvente. 

O itinerário que percorremos - e apresentamos aqui como 
Mapa Criativo da Publicidade em Santa Maria - RS - é resultado 
do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que 
desenvolvemos no Mestrado Profissional em Comunicação e In-
dústria Criativa na Universidade Federal do Pampa (Unipampa, 
campus São Borja/RS). Nele, descobrimos algumas informações 
relevantes sobre o mercado publicitário da cidade de Santa Maria 
com o objetivo de auxiliar os novos viajantes que buscam outras 
rotas possíveis em suas trajetórias. 

As próximas seções são dedicadas a algumas das descobertas 
obtidas a partir de pesquisas realizadas com agências de publici-
dade, setores de comunicação de empresas e profissionais autô-
nomos de Santa Maria3.

3. Os dados presentes no trabalho foram coletados durante o ano de 2018.



Primeira parada: 

Agências de  
Propaganda 

Rota 2
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Primeira parada: 

Agências de  
Propaganda 

Rota 2

Primeira parada: Agências de 
propaganda

As agências de propaganda talvez não sejam mais a única pa-
rada possível para muitos(as) profissionais, dadas às inúmeras re-
configurações pelas quais o mercado vem passando. Entretanto, 
as agências de propaganda, além de terem contribuído para a 
consolidação e profissionalização da área, também foram res-
ponsáveis por instituírem um modo de fazer publicidade ao es-
tabelecer formas de atuação, sistemas e fluxos de trabalho que 
contemplam a busca de soluções de comunicação para os anun-
ciantes.

Como organizações que reúnem expertise em determinados 
segmentos, as agências continuam representando uma oportuni-
dade de atuação para o profissional de publicidade ao trabalha-
rem com criação de identidade visual, gestão de marcas, plane-
jamento de mídia, desenvolvimento de estratégias e conteúdos 
para os diferentes meios de comunicação.  

Tradicionalmente, as agências são constituídas por uma equipe 
em que cada participante exerce uma função como atendimento, 
planejamento, direção de arte, redação, mídia, social mídia, pro-
dução audiovisual e/ou produção de conteúdo. 

No mercado publicitário de Santa Maria, localizamos 30 agên-
cias de propaganda, através de pesquisas realizadas a partir dos 
dados disponibilizados no site do Conselho Executivo de Nor-
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mas-Padrão (CENP1), nas mídias sociais digitais e em contato 
com profissionais da área. Posterior a esse levantamento inicial, 
endereçamos um questionário às agências de publicidade loca-
lizadas, com o objetivo de obter mais informações a respeito de 
suas estruturações (cargos, funções, jornada de trabalho, tempo 
de atuação) e do perfil profissional dos(as) colaboradores(as). 

Após o envio do formulário, obtivemos respostas de 20 agên-
cias, sendo que ambas têm uma estrutura similar e trabalham, de 
modo geral, com os mesmos serviços – criação de marca, geren-
ciamento de mídias sociais, produção gráfica, identidade visual e 
outros trabalhos relacionados à área. 

Das 20 respondentes, sete possuem pelo menos cinco cargos - 
não sendo necessariamente os mesmos cargos em cada agência 
- na sua estruturação.

Os cargos de atendimento e diretor(a) de arte estão presentes 
em todas as agências respondentes. Ambos são tradicionais em 
agências de publicidade, existindo anteriormente à convergência 
midiática. O atendimento tem como característica a conexão en-
tre cliente e agência, averiguando informações pontuais, enquan-

1. O CENP é uma entidade que objetiva manter a ética nas atividades publicitárias, promovendo boas práticas 
comerciais entre as agências, anunciantes e comerciantes.

UM DOIS TRÊS QUATRO CINCO
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to a direção de arte é a materialização das ideias propostas pelos 
outros cargos, principalmente da dupla de criação, a redação.  

No entanto, outro cargo chama a atenção pela grande abran-
gência: social mídia. Ele está presente em 13 das agências res-
pondentes de Santa Maria (65% do total), juntamente com cargos 
mais tradicionais. 

O cargo voltado à web designer e programação aparece na 
resposta de somente uma das respondentes, representando pou-
ca existência de setor totalmente da área informática nas agên-
cias santa-marienses.

Quanto aos(às) profissionais das 20 agências respondentes, a 
pesquisa mostra um total de 144 colaboradores(as), sendo que 
52% são profissionais mulheres, totalizando 75 publicitárias. Ain-
da, destaca-se que em 10 das agências pesquisadas, o time femi-
nino é maior, chegando a ser quase 100% em uma dessas (essa 
equipe é constituída por seis mulheres e um homem).



Já na coordenada ano de fundação, as agências possuem tem-
pos de funcionamento diferenciados, mesmo se observando que 
entre os anos de 2010 e 2018 muitas tiveram seu início (nove 
das participantes). A agência com maior tempo de mercado tem 
quase 40 anos (1980) e a mais atual é do ano de 2017 – uma di-
ferença de 37 anos de existência entre a empresa mais jovem e a 
mais antiga.

Quanto à carga horária de trabalho, percebe-se a predominância 
de 40h semanais presenciais para 47% das agências respondentes, 
sendo que 21% das agências trabalham 44h semanais presenciais. 
Há ainda aquelas que flexibilizam a questão em relação ao local 
de trabalho, possibilitando a realização de algumas demandas em 
casa - uma característica pontual da comunicação digital -, totali-
zando 32% das agências respondentes.

 

16



A localização dos ícones é meramente 
ilustrativa. Para redirecionar às agências, 

clique sobre o ícone.

MAPA DAS AGÊNCIAS DE 
PUBLICIDADE DE SANTA MARIA
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Pepper Pró
(55) 99130-9640
comercial_pepperpro@outlook.com
facebook.com/pg/Pepper.Pro.Oficial
Av. Brasil, 300, 88330-040, 
Santa Maria - RS.

YellowBean
(55) 3307-2001
yellowbean.com.br
facebook.com/YellowbeanDesigN
Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 19, 
97050-060, Santa Maria - RS

WP8 Agência Digital
(55) 3025-2828
wp8.com.br
facebook.com/wp8AgenciaDigital
Rua São Vicente Paloti, 70, Noal, 
97020-680, Santa Maria - RS

Vitrine Comunicação
(55) 3026-0040
vitrine@vitrinemkt.com.br
facebook.com/vitrinemkt
Rua Dr. Alberto Pasqualini, 96, 
sala 301, 97015-010, Santa Maria - RS.

Taumes Propaganda
(55) 3226-4499
www.taumes.com
facebook.com/taumes
Rua Dois, Parque Monte Carlo, 35, 
97110-214, Santa Maria - RS.

Pubblicita Sul Propaganda
(55) 3028-0033
pubblicita.com.br 
facebook.com/PubblicitaPropaganda
Rua Pedro Santini, 507, Cerrito, 
97060-480, Santa Maria - RS.

Zippa Comunicação Integrada
(55) 3015-4342
zippacomunicacao.com.br
facebook.com/zippaci
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000, 
97015-370, Santa Maria - RS.

Zaveo
(55) 3027-1737
www.zaveo.com.br
facebook.com/ZAVEO
Rua Engenheiro Luiz Bollick, 280, 
ap. 202, 97050-210, Santa Maria - RS.

Xodó Gestão de Marcas
(55) 3027-5744
xodo.cc
facebook.com/xodogestaodemarcas
Av. Ângelo Bolson, 425, 97070-000, 
Santa Maria - RS.

Ozorio Design Digital
(55) 3307-7754
ozorio.com.br
facebook.com/ozoriodesign
Av. Dois de Novembro, 748, 
97020-230, Santa Maria - RS.

Lina Inteligência Criativa
(55) 98405-2121
sitedalina.com.br
facebook.com/curtealina
Home Office

Lume Comunicação e Marketing
(55) 3220-0333
lumemarketing.com.br
Av. João Luiz Pozzobom, 1124,  
Santa Maria - RS.

MP&C Comunica
(55) 3029-3015
mpccomunica.com
facebook.com/mpccomunica
Rua Osvaldo Aranha, 199, 97050-540, 
Santa Maria - RS.

Oigalê Design Estratégico
(55) 3307-8459
oigalesm.com.br
facebook.com/oigale.ag
Alameda Santiago do Chile, 185, Sala 603, 
N. Sra das Dores, 97050-750, Santa Maria - RS.

Simplexa
(55) 3026-4037
simplexa.com.br 
facebook.com/Simplexa
Alameda Santiago do Chile, 185, Sala 203,
N. Sra das Dores, 97050-658, Santa Maria - RS.

Sou Mais Camobi
(55) 99909-2539
contato@soumaiscamobi.com
facebook.com/smcpublicidadecriativa
RST 509, 7056, Camobi, 97110-620, 
Santa Maria - RS.

Dama Comunicação e Design
(55) 3027-3733
contato@damabranding.com.br
facebook.com/DamaBranding
Rua Dr. Alberto Pasqualini, 35, Sala 203, 
97015-010, Santa Maria - RS.

Latino América Comunicação
(55) 3225.3060
latinoamerica.com.br
facebook.com/latinoamericacomunicacao
Rua Dr. Bozano, 1293 - 1º andar, Galeria 
Gaiger, 97015-004, Santa Maria - RS.

Cia de Propagandas
(55) 3222-8422
cia@ciadepropagandas.com.br
facebook.com/CiaDePropagandas
Rua Jorge Pedro Abelin, 107, 
97050-390, Santa Maria - RS.

Iô Publicidade e Propaganda
(55) 3222-4002
iopropaganda.com.br
facebook.com/iopublicidadepropaganda
Rua Dr. Eduardo Pinto de Morais, 185, 
97015-160, Santa Maria - RS.

Beagle Ship
(55) 3317-0995
beagleship.com.br
facebook.com/poweredbyevolution
Localização: Centro, Santa Maria - RS.

Flua Comunicação
(55) 99665-0314
flua.co
facebook.com/fluacomunicacao
Home office

J. Adams Propaganda
(55) 3026-0420
jadams@terra.com.br
facebook.com/jadams.santamaria
Rua Venâncio Aires, 1795, conj. 101, 
97010-003, Santa Maria - RS.

Art Meio
(55) 3028-4020
artmeio.com.br
facebook.com/artmeio
Protásio Antunes de Oliveira, 275-A, Nossa
Sra. de Lourdes, 97050-630, Santa Maria - RS. 

Agência Advertência
(55) 3025-4994
agenciaadvertencia.com.br
facebook.com/agenciaadvertencia
Rua Matoso Câmera, N. Sra das Dores, 
105, 97050-500, Santa Maria - RS.

Abelha Comunicação 
(55) 3347-0760
agenciaabelha.com.br
facebook.com/abelhacomunicacao
Rua do Rosário, 286, 97010-430, 
Santa Maria - RS.

Brain Comunicação
(55) 3029-1962
brancomunicacao.com.br
facebook.com/useseucerebro
RS 509, 7225 - Sala 25, 97110-800,
Santa Maria - RS.

DG5 Comunicação
(55) 3222-6217
dg5.com.br
facebook.com/agenciadg5
Rua Olavo Bilac, 379, 97015-440, 
Santa Maria - RS.

Due Propaganda
(55) 3223-9120
duepropaganda.com.br
facebook.com/duepropaganda
Rua Conrado Hoffmann, 117, 
97060-140, Santa Maria - RS.

Iguana Agência Digital
(55) 3025-5271
www.iguanaweb.com.br
facebook.com/IguanaAgenciaDigital
Rua Pedro Cezar Saccol, 555, Sala 40 e 41, 
Distrito Industrial, 97015-140, Santa Maria - RS.
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Outros mares são bem-vindos: 
Empresas 

 
 Para alguns viajantes, a primeira parada pode representar um 

lugar em que se deseja permanecer. Quem nunca se encantou 
com um lugar e teve certeza (ainda que momentânea) que de lá 
jamais gostaria de partir? Já, para outros(as) viajantes, um lugar 
pode significar um impulso a novos caminhos e descobertas. 

 No universo publicitário, nem sempre trabalhar em um setor 
comunicacional de uma empresa que não possui relação ime-
diata com a propaganda, parece ser a primeira opção. Educa-
ção, transportes, alimentação, vestuário... Mas, e a propaganda?  
Como afirma o velho ditado “a propaganda é a alma do negócio” 
e pode estar presente em qualquer segmento. 

Embora algumas empresas não façam uso planejado e siste-
mático da comunicação, o contexto de superabundância de infor-
mações proporcionado pelas redes sociais digitais, tem conduzi-
do a uma percepção da importância de contar com o trabalho 
de navegadores qualificados e com habilidade para explorar os 
mares desconhecidos.

As empresas, ao instituírem um setor de comunicação, bus-
cam conciliar suas estratégias internas e externas. A comunica-
ção interna, por exemplo, é aliada para a totalidade empresarial, 
visto que oportuniza melhorar o relacionamento entre colabo-
radores(as), ter transparência em suas atividades e proporcionar 
um ambiente de trabalho agradável. Já a comunicação externa 
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objetiva dar visibilidade aos negócios junto ao público deseja-
do, contribuindo para a melhoria da imagem mercadológica e/ou 
institucional da empresa a fim de estabelecer uma significação 
mais positiva com seus diferentes públicos.

 Realizamos um levantamento das empresas que possuem 
um setor comunicacional na cidade de Santa Maria e, a fim de 
delimitá-las, identificamos 16 empresas que têm, ao menos, três 
integrantes atuando em um departamento próprio da área. Após 
isso, direcionamos um questionário para levantamento de dados 
a respeito da data de fundação da empresa, dos cargos existentes 
no setor da comunicação, jornada de trabalho e perfil dos profis-
sionais. Um total de 10 dessas empresas contribuíram com suas 
respostas.

Diferentemente das agências respondentes, as empresas que 
possuem setores de comunicação têm mais tempo de existência 
– anteriormente à década atual. Seis das respondentes iniciaram 
sua trajetória antes dos anos 2000, sendo que a empresa com 
fundação mais recente iniciou suas atividades no ano de 2017. Já 
quanto ao ano de fundação dos setores comunicacionais, perce-
be-se que, para as respondentes, aconteceu em sua maioria após 
os anos 2000.
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As nomenclaturas dos cargos existentes no setor comunica-
cional das empresas  variam entre assistente, analista, coorde-
nador(a), supervisor(a) e gerente. Muitas optam por cargos que 
abrangem mais funções, com a denominação final de “comunica-
ção” ou “marketing”, com o foco nos serviços da própria empresa.

Quanto a jornada de trabalho semanal, os setores de comuni-
cação das empresas pesquisadas seguem o padrão adotado de 
40 a 44 horas. 

Das 10 empresas entrevistadas, há um total de 34 profissio-
nais diretamente ligados ao setor de comunicação. Desses, 22 
são mulheres, representando 65% do total.
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Apresentamos, a seguir, as empresas navegantes avistadas em 
Santa Maria.



A localização dos ícones é meramente 
ilustrativa. Para redirecionar às empresas, 

clique sobre o ícone.

MAPA DE EMPRESAS COM SETOR 
COMUNICACIONAL EM SANTA MARIA



26

Faculdade Metodista de Santa Maria 
(55) 3028-7000
fames.edu.br
facebook.com/fames.faculdademetodista
Rua Dr. Turi, 2003, Centro, 97050-180, 
Santa Maria - RS.

Eny Calçados 
(55) 3025-3340
eny.com.br
facebook.com/EnyCalcados
Rua Dr. Bozano, 1129, Centro, 
97015-003, Santa Maria - RS.

Avenida Tênis Clube (ATC) 
(55) 3033-8111
atc.esp.br
facebook.com/avenidatenisclube
Av. Dois de Novembro,1291, 
97020-230, Santa Maria - RS.

Itaimbé Renault 
(55) 3027-8000
itaimberenault.com.br
facebook.com/itaimbesm
Av. Presidente Vargas, 2121, 
97015-513, Santa Maria - RS.

Delivery Much Brasil 
(55) 3026-4601
deliverymuch.com.br
facebook.com/DeliveryMuchSantaMaria
Rua Otávio Binato, 83, Centro, 97010-360, 
Santa Maria - RS.

Faculdade Integrada de Santa Maria
(55) 3025-9725
fismafaculdade.com.br
facebook.com/fisma.faculdade
Rua José do Patrocínio, 26, 97010-260, 
Santa Maria - RS.

Colégio Marista
(55) 3220-6300
colegiomarista.org.br/santamaria
facebook.com/MaristaSantaMaria
R. Floriano Peixoto, 1217, Centro, 
97015-373, Santa Maria - RS.

CVI Refrigerantes 
(55) 3290-1500
cvi.com.br
facebook.com/cvicocacola
BR 287, Km 250, Distrito Industrial, 
97037-400, Santa Maria - RS.

Farinha de trigo Maria Inês
(55) 3222-8989
moinhosantamaria.com.br
facebook.com/FarinhaDeTrigoMariaInes
Aristides Lobo, 290, 97010-050, 
Santa Maria - RS.

Rede Vivo
(55) 3220-5000
contato@redevivo.com
facebook.com/RedeVivoSupermercados
Av. João Machado Soares, 2222, Camobi, 
97110-000, Santa Maria - RS.

Prefeitura Municipal de Santa Maria 
(55) 3921-7000
santamaria.rs.gov.br
facebook.com/prefeituradesantamaria
Rua Venâncio Aires, 2277, 
Santa Maria - RS.

Shopping Praça Nova Santa Maria
(55) 3033-8707
pracanovashopping.com.br
facebook.com/shoppingpracanovasm
BR-287, 2885, Patronato, 97070-150, 
Santa Maria - RS.

Royal Plaza Shopping 
(55) 3225-3030
royalplaza.com.br
facebook.com/royalplazasm 
Av. N. Sra. das Dores, 305, N. Sra. das 
Dores, 97050-531, Santa Maria - RS.

Colégio Marco Polo 
(55) 3222-0050
marcopolocolegio.com.br
facebook.com/ColegioMarcoPoloSantaMaria
Rua Irmã Dulce, 567, 97030-630, 
Santa Maria - RS.

Universidade Federal de Santa Maria 
(55) 3220-8000
ufsm.br
facebook.com/UFSM.BR
Av. Roraima nº 1000, Cidade Universitária,
 97105-900, Santa Maria - RS.

Universidade Franciscana
(55) 3220-1200
universidadefranciscana.edu.br
facebook.com/universidadefranciscana
Rua dos Andradas, 1614, 97010-032, 
Santa Maria - RS.
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Novos trechos estão no itinerário: 
Profissionais autônomos

A melhor companhia, há quem diga, é a si mesmo. Na vida, no 
lazer e porque não no trabalho? Não significa que se vá viver em 
isolamento, até mesmo porque em publicidade (assim como na 
vida), as alegrias e as conquistas se materializam a partir do em-
penho de muitas pessoas. Mas, seguir sozinho profissionalmente, 
tem se mostrado uma opção a ser considerada. 

O trabalho autônomo, não significa necessariamente uma ati-
vidade solitária – embora possa ser assim em alguns momentos 
-, mas um modo de trabalho que pode se ajustar às suas próprias 
rotinas individuais; nele pode estar a possibilidade de selecionar 
parceiros(as) conforme a demanda, ou ainda, escolher os horá-
rios e o local em que se estará para trabalhar, pois não há depen-
dência de uma estrutura rígida, pré-determinada. 

Como não há necessariamente um local ou horário de expe-
diente que delimite o espaço profissional, o trabalho autônomo 
pode implicar mais disciplina para compreender que mesmo em 
casa ou em um café, também se está trabalhando.  

Para conhecermos um pouco mais sobre essa aventura e o 
perfil de quem se dispõe a trilhá-la, distribuímos um questioná-
rio em alguns grupos de redes sociais de Santa Maria - ligados à 
área da propaganda. Obtivemos como retorno a participação de 
25 profissionais que atuam de forma autônoma no campo da pu-
blicidade, basicamente prestando serviços de criação de marcas, 
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identidade visual, fotografia, produção audiovisual, social mídia, 
entre outras.

 A maioria dos(as) entrevistados(as) é composta por mulhe-
res, somando 64% do total de respondentes. Em relação à idade, 
a concentração de respostas está situada entre os 17 e 33 anos, 
sendo que considerável parte dos(as) aventureiros(as) têm 23 
anos (9 respondentes).

Fazendo relação entre a idade e ano de início na carreira autô-
noma, percebe-se a espera pela formação na área, em virtude de 
que a maioria dos(as) respondentes começou nesse modelo de 
trabalho entre os anos de 2015 e 2018.

 No que se refere aos trabalhos mais solicitados aos(às) pro-
fissionais autônomos(as), 76% responderam que a principal de-
manda é pela produção de peças gráficas (cartazes, cartões de 
visita e publicações virtuais). 
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Entre as atividades mais desempenhadas está a de social mídia 
(60%), a fotografia (44%), a identidade visual (40%) e a produção 
audiovisual (32%).

Já em questões abertas, em que os(as) profissionais puderam 
relatar suas aptidões quanto à carreira autônoma, pudemos per-
ceber que a autonomia de trabalho significa para eles(as): flexibi-
lidade, empreendedorismo, renda extra e qualidade de vida. Tudo 
isso, aliado à vontade de trilhar e descobrir um novo caminho pu-
blicitário. 

Entretanto, como em todo caminho, os obstáculos existem: 88% 
dos(as) profissionais autônomos(as) respondentes apontam que há 
dificuldades no mercado santa-mariense, tais como desvalorização 
do serviço comunicacional, remuneração e instabilidade. Porém,  
apesar delas, mostram-se otimistas e satisfeitos com o caminho es-
colhido. 
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A percepção da existência de dificuldades, não significa insatisfa-
ção para a maioria dos(as) publicitários(as) autônomos(as) – apenas 
4% admitiu estar insatisfeito e 16% razoavelmente satisfeito. Mes-
mo reconhecendo as dificuldades encontradas no percurso, 80% vê 
com positividade o caminho trilhado até agora e 68% afirma querer 
continuar seguindo nessa direção.

Um dos fatores que se destacam no trajeto percorrido com au-
tonomia é a possibilidade de realização de novos projetos com a 
notável visibilidade dada pela internet (42%) e a recomendação 
feita por clientes satisfeitos: 55% dos(as) publicitários(as) autôno-
mos(as) conseguem novos trabalhos a partir de indicações. 

Através das respostas, notamos que o itinerário autônomo 
santa-mariense possui obstáculos, mas a vontade de descobrir 
trechos possíveis nessa estrada é o que impulsiona cada passo.



Mais conhecimento 
para poder voar:  

Educação 
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Rota 5
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Mais conhecimento para poder voar:
Educação voltada à publicidade em 

Santa Maria- RS
         

Trajetórias nem sempre são escolhas fáceis. Às vezes, os passos 
devem ser estudados a fundo, para então descobrir quais as me-
lhores opções a serem tomadas. A bagagem publicitária sempre 
precisa de atualizações para a sobrevivência do(a) viajante duran-
te as locomoções. O(a) profissional da propaganda tem, em San-
ta Maria, além da oportunidade de se graduar e caminhar na área 
publicitária, a opção de voar. Atualmente, duas instituições de 
ensino superior possuem oportunidades na pós-graduação pre-
sencial em Comunicação: a Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) e a Universidade Franciscana (UFN).

Na UFSM é possível seguir quatro direções na graduação: Jor-
nalismo, Produção Editorial, Publicidade e Propaganda e Rela-
ções Públicas.  

Na pós-graduação em Comunicação, os cursos de Mestrado e 
Doutorado (stricto sensu) são direcionados à carreira acadêmica: 
no primeiro a dedicação à pesquisa deverá resultar ao final em 
uma dissertação e no segundo, na elaboração de uma tese. 

A UFN possui dois itinerários na Comunicação: Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda. Na pós-graduação, possui cursos lato 
sensu que dão a oportunidade de atualização profissional a partir 
da realização de estudos direcionados ao mercado de trabalho.
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DICA BÔNUS
 
Aos(às) viajantes que procuram vivenciar novas experiências e 

anseiam percorrer trechos ainda não conhecidos, há também os 
caminhos que levam à fronteira com a Argentina (cerca de 300km 
de Santa Maria). 

Com destino a São Borja, onde está localizada a Universida-
de Federal do Pampa (Unipampa), os(as) publicitários(as) têm a 
oportunidade de cursar o Mestrado Profissional em Comunica-
ção e Indústria Criativa (stricto sensu), realizando a partir dos es-
tudos desenvolvidos ali, trabalhos diretamente relacionados ao 
seu mercado de atuação, assim como também desenvolvem ao 
final, uma pesquisa no formato de dissertação.  



* A localização dos ícones é meramente 
ilustrativa. Para redirecionar às instituições, 

clique sobre o ícone.

MAPA DE UNIVERSIDADES 
DE SANTA MARIA COM PÓS-
GRADUAÇÃO PRESENCIAL EM 
COMUNICAÇÃO
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Outros caminhos 
podem ser descobertos

a qualquer instante 

Rota 6
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Outros caminhos podem ser 
descobertos a qualquer instante

 
Muitas formas de viagem foram mostradas no decorrer des-

se material, sejam terrestres, marítimas ou aéreas. No entanto, 
trechos novos durante o percurso sempre são bem-vindos, caso 
o(a) viajante queira explorar. Assim, para finalizar, um exemplo 
são empresas que fornecem serviços comunicacionais para em-
presas, como é o caso das produtoras audiovisuais. Nesse trajeto, 
o(a) aventureiro(a) deverá ter, em mãos, talento para a criação 
audiovisual e vontade de aprender mais sobre esse setor que tra-
duz, em imagens e sons, a comunicação.

Além da produção audiovisual, outro trecho fundamental para 
a propaganda são os serviços gráficos, pois através deles as ideias 
tomam forma. A seguir destacamos as principais fornecedoras 
gráficas de Santa Maria e, na sequência, algumas das produtoras 
audiovisuais em atuação.



A localização dos ícones é meramente 
ilustrativa. Para redirecionar às gráficas, 

clique sobre o ícone.

MAPA DE GRÁFICAS DE 
SANTA MARIA

http://www.inovah.com.br/


39

MultiPress
(55) 3221-8966
contato@multipress.com.br
Av. Liberdade, 50, Passo D’areia, 
97010-270, Santa Maria - RS.

PrintCenter 
(55) 3025-3881
atendimento@printcenter.ind.br
facebook.com/printcentersm
Rua Visconde de Pelotas, 1347, 
97015-140, Santa Maria - RS.

Inovah Comunicação Visual e Films 
(55) 3222-0576
www.inovah.com.br
www.facebook.com/inovahsm
Av. N. Sra Medianeira, 950, Centro, 
97060-000, Santa Maria - RS.

Hbinato Gráfica Expressa e Com. Visual 
(55) 3223-8472
www.hbinato.com.br
facebook.com/hbinatografica
Rua Cel. Niederauer, 1222, Bom Fim,
97015-120, Santa Maria - RS.

Espaço Gráfico 
(55) 3226-9276
espacograficosm.com.br
facebook.com/espacograficosm
Rua Erly de Almeida Lima, 580, 
Camobi, 97105-120, Santa Maria - RS.

Gráfica Palotti 
(55) 3220-4500
www.graficapallotti.com.br
facebook.com/grafpallotti
Av. Pres. Vargas, 115, Patronato, 
97020-001,  Santa Maria - RS.

Jungton Comunicação Visual 
(55) 99163-0953
www.jungton.com.br
facebook.com/jungtoncomunicacaovisual
Rua Otavio Silvestre de Oliveira, 120, N. Sra 
do Rosário, 97010-350, Santa Maria - RS.

O Ponto Gráfico 
(55) 3222-6998
ografico@opontografico.com.br
facebook.com/opontograficosm
Rua dos Andradas, 1700, Centro, 
97010-032, Santa Maria - RS.

Propa Comunicação Visual
(55) 3221-3751
www.propa.com.br
facebook.com/propacomunicacaovisual
Av. N. Sra Medianeira, 1499, 
Centro, 97060-003, Santa Maria - RS.

Gradual Sinalização e Pré-Impressão
(55) 3026-8659
www.gradualsm.com.br
facebook.com/gradualsm
Rua Otávio Alves de Oliveira, 45, N. Sra. 
de Lourdes, 97050-550, Santa Maria - RS.

Gráfica KR2
(55) 3025-7111
kr2santamaria@gmail.com
facebook.com/KR2-418036011729405
Av. Liberdade, 1141, 97020-490, 
Santa Maria - RS.



A localização dos ícones é meramente
ilustrativa. Para redirecionar às produtoras 

audiovisuais, clique sobre o ícone.

MAPA DE PRODUTORAS AUDIOVISUAIS 
DE SANTA MARIA
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Percurso
Metodológico 

Entreprise Produtora
(55) 99981-7405
enterpriseprodutora.com
facebook.com/EnterpriseProdutora
Av. Rio Branco, 639, 4º Andar,
97010-421, Santa Maria - RS.

Finish Produtora
(55) 3226-2524
finish.com.br
facebook.com/finish.produtora
Alameda Buenos Aires, 372, Sala 204, 
97050-545, Santa Maria - RS.

Toca Audiovisual
(55) 3307-9003
toca.cc
facebook.com/TocaAudiovisual
R. Dr. Alberto Pasqualini, 121, Sala 403, 
97015-010, Santa Maria - RS.

Balão Baleia Vídeos 
(55) 3026-6688
balaobaleia.com
facebook.com/balaobaleiavideos
Rua Alberto Pasqualini, 111, Sala 1102, 
97015-010, Santa Maria - RS.
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Percurso
Metodológico 
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Percurso Metodológico

O percurso metodológico, aliado ao cálculo da rota, teve como 
meta descobrir caminhos possíveis na publicidade santa-marien-
se. Para iniciar, realizamos uma pesquisa exploratória a partir de 
referências bibliográficas contemplando estudos, relatórios, ma-
peamentos e materiais similares disponíveis em meio físico e di-
gital. 

Através dessa pesquisa, encontramos inúmeros dados acerca 
das indústrias criativas – disponibilizados pela UNCTAD, FIRJAN, 
Atlas econômico da cultura brasileira, Fundação de Economia e 
Estatística (FEE) –que apontavam para a expansão da economia 
criativa em nível mundial e nacional, destacando a publicidade 
como pertencente a um dos setores criativos. 

 Porém, em nível regional e local, percebemos a escassez de 
dados e partir dela é que surgiu o interesse em criar um mate-
rial que reunisse informações do segmento publicitário em Santa 
Maria.

Para ampliar o conhecimento acerca do mercado local, reali-
zamos buscas no site do Conselho Executivo de Normas-Padrão 
(CENP) e nas mídias sociais digitais: os resultados indicaram, na 
ocasião, a existência de  agências de publicidade, setores de co-
municação em empresas diversas, profissionais autônomos(as) e 
outras empresas ligadas à área, como produtoras audiovisuais e 
de serviços gráficos.
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Partimos desses dados iniciais para a realização de pesquisa 
endereçada às agências, aos setores comunicacionais e aos pro-
fissionais autônomos a fim de buscar compreender a estrutura 
de funcionamento do segmento publicitário na cidade de Santa 
Maria.

Resultante dessas descobertas, desenvolvemos o Mapa Criati-
vo da Publicidade em Santa Maria – RS, com o objetivo de auxiliar 
profissionais e estudantes da área da publicidade e propaganda a 
identificarem oportunidades de inserção no mercado local. Para 
além dessa finalidade, acreditamos também que o Mapa Criativo 
é uma iniciativa que contribui para o reconhecimento do setor 
publicitário, como atividade integrante da indústria criativa.
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Agradecimentos

Agradecemos a todos(a) os(a) profissionais de propaganda de 
Santa Maria - agências, empresas e autônomos(as) - que con-
tribuíram para a execução deste projeto e àqueles(a) que con-
tribuem, todos os dias, para o reconhecimento da publicidade 
como importante setor criativo.

Como em toda viagem, surpresas podem surgir durante o iti-
nerário fazendo com que as rotas sejam alteradas a qualquer ins-
tante. E mesmo em percursos nos quais já estamos habituados 
a trafegar, às vezes, algo nos escapa e acabamos por perder a 
oportunidade de conhecer locais interessantes que talvez esti-
vessem muito próximos de nós. Do mesmo modo, algumas em-
presas podem não ter sido citadas aqui. 

Caso tenha alguma sugestão, entre em contato através do 
e-mail priscillapellenz@gmail.com. A sua contribuição poderá 
tornar a viagem dos(as) profissionais de propaganda em Santa 
Maria ainda melhor, com certeza!
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* Para a produção gráfica, usou-se como base os vetores do site Freepik (freepik.com), 
no entanto todas as ilustrações foram editadas e ajustadas ao trabalho.
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