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Criar campanhas de sucesso para uma grande agência de publicidade, ter um dia-a-dia 
sem rotina e extremamente criativo. Apesar de esses serem os pontos que mais 
atraem os candidatos a uma vaga nos cursos de publicidade e propaganda, os 
empregos nas agências e, sobretudo, na seção de criação, em que supostamente se 
teria essa vida, são cada vez mais raros. 
 
Em compensação, os publicitários estão sendo cada vez mais requisitados pelas 
empresas para atuarem no setor de marketing, e as próprias faculdades já estão se 
adaptando a isso. 
 
O profissional da área é o responsável por analisar o mercado consumidor e, a partir 
disso, traçar uma estratégia para aumentar os lucros da empresa. Ele definirá, por 
exemplo, que tipo de produto deverá ser lançado, qual será o seu preço, como ele 
deverá ser distribuído e o que precisará ser feito para aumentar as suas vendas. 
 
As ferramentas utilizadas no marketing também são estudadas pelos publicitários. A 
mais conhecida delas é a propaganda, mas também pode-se fazer promoções, 
merchandising, telemarketing e outras. "O profissional é capaz de levantar os dados 
necessários para embasar uma decisão, definir as estratégias de marketing e aplicá-
las", disse Rodney Souza Nascimento, coordenador do curso da Cásper Líbero. 
 
Mesmo quem pretende atuar em agências terá de ter noções de marketing. "Ninguém 
consegue fazer comunicação sem entender de marketing. Para resolver um problema, 
é preciso entender esse problema, não simplesmente porque acha uma idéia legal", 
disse Luiz Fernando Garcia, diretor nacional do curso de comunicação da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing). 
 
Outros setores 
 
Mesmo quem optar por trabalhar em agências de publicidade terá uma gama muito 
maior de atividades do que a criação dos anúncios, área em que o mercado está mais 
saturado. Dentro dessas empresas, os publicitários atuam também em outros setores 
envolvidos em uma campanha. 
 
Quando uma empresa tem um problema a ser solucionado com a propaganda, um 
funcionário seu, geralmente também da área, entra em contato com o setor de 
atendimento, que faz uma espécie de tradução do que o cliente necessita para as 
demais equipes da agência, produzindo o chamado "briefing". É esse setor que, depois, 
apresentará as peças ao cliente e colherá suas opiniões. 
 
O setor de atendimento, então, passa as informações para o pessoal do planejamento, 
que definirá uma estratégia para resolver o problema da empresa, como qual o público 
que deverá ser atingido (jovens, classe A, solteiros, por exemplo) e que abordagem 
deverá ser utilizada. "É o planejamento que estrutura o pensamento. Eles decidem o 
que se diz e para quem se diz", disse Luiz Fernando Garcia, da ESPM. 
 
O departamento de mídia, por sua vez, tendo em vista a verba disponível e a 
estratégia traçada, decide que meios de comunicação serão utilizados, como rádio, 



televisão e outdoor, e qual a duração da campanha. "Eles decidem quando, onde e 
quantas vezes vai ser dito", disse Garcia. 
 
Por fim, tendo todas essas informações definidas, o pessoal da criação elabora a 
campanha. Os redatores fazem a parte mais verbal ou escrita, e os diretores de arte 
cuidam da área visual. 
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