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Resumo 

O empreendedorismo está associado à inovação e, principalmente na área da comunicação, 

requer a capacidade de antecipar oportunidades ou uma boa ideia, e assumir o risco de colocá-

la em prática, buscando sempre inovar. Na publicidade, há uma crescente preocupação com o 

homem e a responsabilidade que este passou a ter sobre si próprio e o seu entorno. O artigo 

tem por objetivo analisar no âmbito do Projeto Pedagógico do curso de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Metodista acerca das práticas pedagógicas que são 

desenvolvidas a partir de uma abordagem de comunicação participativa, dialógica e 

transformadora, de forma a envolver os alunos e aproximar todos os públicos de interesse, na 

gestão dos seus processos de comunicação onde se amplia possibilidades reais na 

comunicação social. 

 

Palavras chave: Empreendedorismo social; Comunicação e discurso; Publicidade e 

Propaganda; Sustentabilidade; Inovação. 

 

 

Introdução 

O artigo tem como objetivo descrever as ações pedagógicas no curso de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo, que envolvem a discussão sobre 

empreendedorismo social e sustentabilidade, explicitando a evolução de seu conceito, bem 

como, a importância de características empreendedoras para os profissionais da área.  

                                            
1 Artigo apresentado no II Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, Rio de Janeiro/RJ, 

20 e 21 de julho de 2017. Tema 01- Ensino, pesquisa e extensão em empreendedorismo social. 

2 Marina Jugue Chinem, docente da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades (curso de Publicidade e 

Propaganda) e da Escola de Gestão e Direito (curso de Administração e Comércio Exterior) da Universidade 

Metodista de São Paulo – UMESP e na Escola de Comunicação (curso de Publicidade e Propaganda) da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul– USCS. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Estética 

e História da Arte- PGEHA – USP. Email: marinajugue@gmail.com. 

 

 

mailto:marinajugue@gmail.com
mailto:marinajugue@gmail.com


 
 
 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Ser empreendedor se refere às diferentes possibilidades de ter iniciativa, de vislumbrar 

oportunidades, agindo sobre elas, definindo objetivos, comprometendo-se e assumindo 

responsabilidades. Envolve a persistência, a busca de qualidade e de inovação, assumir risco e 

o planejamento e acompanhamento de resultados. Todos estes comportamentos, se colocados 

em marcha, não importa em que área ou do ambiente a pessoa estiver atuando. 

O empreendedorismo social se apoia na aura do termo “social”, que significa um 

agente e seu campo de atividade. Para Martin e Osberg (2007), a imprecisão se multiplica 

quando se dá a junção dos termos “empreendedor” e “social”; se há dificuldade em se definir 

o que é o empreendedorismo, o termo “social” pressupõe a mudança de algo difícil de 

apreender, de delimitar de forma clara. A combinação do tema agregado ao trabalho de 

formação de profissionais comunicadores remete a um futuro promissor e irreverente.  

Os dados analisados pela Shopper Experience3 mostram o quanto o consumidor 

avança no sentido de incorporar o conceito de consumo consciente, preocupando-se em ser 

agente desta prática ao repensar valores e atitudes. Esta empresa realizou uma pesquisa onde 

foram identificadas informações muito significativas, conforme analisa Stella Kochen 

Susskind:   

 

Desta forma as empresas percebem que a percepção dos consumidores está 

mais alinhada com a sustentabilidade, e, com isso, muitos procuram as 

práticas sustentáveis como espaço de pertencimento agregada à vida humana. 

As cooperações de parte de setores da atividade publicitária objetivam a 

disseminação do conceito e da atitude que leve à sustentabilidade pode 

contribuir para repensar e reorganizar a maneira do homem se relacionar com 

o planeta. Um questionamento é como a mídia afeta o modo de pensar, 

crenças e/ou desejos do cidadão, afinal a comunicação é uma ferramenta 

muito eficaz para moldar culturas por meio da influência sobre o 

comportamento e os ideais das pessoas, a comunicação vem sendo usada para 

disseminar um novo modelo cultural de consumismo.  

 

 

Empreendedorismo e a Comunicação 

 Muitas vezes usamos o termo empreendedorismo ou empreendedor para definir um 

ato ou pessoa que realiza um empreendimento, mas isto no sentido de criar ou administrar 

uma empresa, ou ainda no sentido de investimento, algo relacionado com dinheiro. “Os 

empreendedores eram pessoas que aproveitavam as oportunidades com a perspectiva de 

                                            
3 A Shopper é a primeira empresa de cliente oculto do Brasil, disponibilizando 120.000 shoppers em todo o país, 

para empresas de todos os segmentos. http://www.shopperexperience.com.br/ 
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obterem lucros, assumindo os riscos inerentes (...) associou-se empreendedores à inovação e 

via-os como agente da mudança”. (FILION, 1999, p.07). 

Começam a surgir novas abordagens acerca do conceito do termo empreendedorismo. 

Passa-se de uma definição restrita a investimento e criação de empresas para uma visão 

voltada ao comportamento humano, onde empreendedora é uma pessoa criativa, que tem 

iniciativa, é capaz de estabelecer metas e atingir objetivos. A primeira definição apresentada 

pelos economistas prevalece até hoje, mas o termo comportamentalista passa a ganhar mais 

espaço na medida em que surgem pesquisas sobre o assunto. Segundo Filion: 

 

O empreendedor é uma pessoa criativa (...) marcada pela capacidade de estabelecer 

e atingir objetivos (...) e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que 

vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. (...) Um empreendedor que 

continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios (...) e a 

tomar decisões moderadamente arriscadas (...) que objetivaram a inovação, 

continuará a desempenhar um papel empreendedor (...) Um empreendedor é uma 

pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. (FILION, 1999, p.19). 

 

 

A partir do conceito genérico de empreendedor é importante apresentarmos uma 

definição de comunicador-empreendedor. Segundo Mainieri: 

Poderíamos defini-lo como 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) 

 

 

Proposta pedagógica do curso de Publicidade e Propaganda da UMESP 

O curso integra-se à Missão, Visão e Valores Institucionais por meio da preocupação 

com a formação de profissionais conscientes de seu papel na sociedade, que devem atuar no 

mercado exercendo suas funções sociais a partir de valores éticos. No curso, o futuro 

profissional é orientado para utilizar a publicidade e a propaganda como instrumentos de 

colaboração ativa para o estímulo do consumo, a educação e a formação da pessoa humana 

como ser integral, o desenvolvimento econômico do país, a melhoria da qualidade de vida, a 

preservação do meio ambiente, o desenvolvimento do espírito crítico e a participação social e 

política da população. 
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Matriz curricular 

Durante todo o percurso do aluno no curso de Publicidade e Propaganda, vários 

desafios são propostos por meio de temas pedagógicos que permeiam os módulos comuns e 

específicos. São eles que definem a estrutura das situações problema e estudos de caso a 

serem desenvolvidos no Projeto Integrado de cada período. 

Na atual configuração, os temas pedagógicos são desenvolvidos para uma formação 

integral do aluno nos módulos de cada período (integração horizontal) e na sequência de 

temas e conceitos no decorrer do curso (integração vertical). 

A publicidade como a responsabilidade social e a sustentabilidade são temas hoje, 

globais que despertaram uma consciência coletiva e, não se pode esquecer, que a 

comunicação sempre se apresenta como um espelho da sociedade na qual está inserida. 

Assim, em recente pesquisa realizada no Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente4, 

verificou-se que a consciência ambiental do brasileiro cresceu e, portanto, é tema abordado 

pela comunicação em todas as suas formas, incluindo-se a publicidade.  

A publicidade não solucionará os problemas sociais e relacionados à sustentabilidade 

(além de não ser esta a sua função), mas pode motivar não só a consciência como também 

ações, pode trabalhar com ideias e também, levar à mudança de atitudes. 

A própria ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) criou, com a 

contribuição de diversas entidades, os indicadores de sustentabilidade da comunicação, 

avançando alguns passos nessa direção. Segundo a ABAP, sustentabilidade é uma questão de 

consciência: “para comunicar bem, as agências de publicidade precisam que os clientes façam 

bem – é uma interação que sempre existiu e que poderá ser aprimorada mais ainda em favor 

das empresas envolvidas e de toda a sociedade”. 

 

Empreendedorismo Social e Sustentabilidade no Projeto Integrado 

O Projeto Integrado para a turma do segundo período do Curso de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo está prevista a realização de ações de 

                                            
4 Pesquisa nacional de opinião pública “O que os brasileiros pensam sobre a biodiversidade?”. Divulgada em 

22/05/2006, trata-se de uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com WWF-Brasil, Funbio 

(Fundo Nacional para a Biodiversidade), Natura e realizada pelo Instituto Vox Populi com coordenação do ISER 

(Instituto de Estudos da Religião). Esta pesquisa corresponde ao 4° levantamento da série sobre temas ligados ao 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
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mídia que têm como objetivo contribuir com aspectos relacionados com a política de 

Sustentabilidade e Responsabilidade social. 

A temática se pauta no projeto pedagógico do Curso de Publicidade e Propaganda que 

tem a preocupação de trabalhar o tema “Sustentabilidade e Publicidade” com a proposta de 

desenvolver temas que se são diferentes a cada semestre como: Consumo consciente, Coleta 

Seletiva de Resíduos sólidos entre outros, com o intuito de oferecer ao aluno a reflexão sobre 

o seu papel como agente transformador na sociedade ou em seu entorno. 

Assim, para entender o poder da responsabilidade das empresas e a inter-relação da 

publicidade é que se propõe neste projeto integrado, com a abordagem de temas diversos 

sobre o tema maior, para desenvolver a análise e o desenvolvimento de peças publicitárias nos 

mais diferenciados formatos que, permitirão trabalhar na prática, os conceitos propostos. 

Por meio do capital intelectual e especializado gerado pela Universidade Metodista 

através de suas diversas carreiras, o curso de Publicidade e Propaganda irá compartilhar o 

conhecimento gerado conjuntamente entre professores e alunos a fim de devolver e estender à 

sociedade ações de mídia voltadas para os temas. São utilizados como referência os Princípios 

da Carta da Terra5 e o material de Indicadores de Sustentabilidade para a Indústria da 

Comunicação da ABAP6. 

 

Metodologia 

A classe é dividida em, no máximo, oito grupos de trabalho (agências), em sistema de 

rodízio, conforme conversado com o professor coordenador do PI (Projeto Integrado) do 

segundo período de PP.  As agências deverão dar início à pesquisa, seguindo as orientações 

dos professores participantes do Projeto, conforme cronograma acordado com todo o corpo 

docente. 

As agências deverão receber o briefing de criação que dará o início para a criação da 

campanha (Coordenação do PI e Módulo II - Oficina de Criação). 

As peças que serão criadas pela agência deverão trabalhar na prática, com o foco no 

tema proposto no período. 

1- Realizam-se orientações a produção de referencial teórico sobre o tema adotado.  

                                            
5 Carta da Terra, http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra, acesso dia 

14 de abril 2017.  

 
6 Indicadores de Sustentabilidade para a Indústria da Comunicação, Abap (Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade), http://www.abap.com.br/pdfs/publicacoes/abap_espm_indicadores.pdf, acesso dia 14 de abril de 

2017. 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra
http://www.abap.com.br/pdfs/publicacoes/abap_espm_indicadores.pdf
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2- Módulo I- Teoria e Processo da Comunicação: Análise sob a ótica das Teorias da 

Comunicação aplicadas na peça conceito desenvolvida pelas agências. 

3- Módulo II- Oficina de Criação e Informática na Publicidade: são elaboradas as ações 

de mídia, e o desenvolvimento das peças com o estímulo da prática para estas ações.  

4- Módulo III- Artes Plásticas, Fotografia e Cinema– a influência das Artes na 

Publicidade:  análise de imagens e influências do cinema, das artes e da fotografia na 

construção das peças já desenvolvidas. 

5- Reflexão de forma clara sobre o desenvolvimento do trabalho (todas as partes) e se 

foram alcançados os objetivos propostos. É onde deverá se fazer a análise da 

integração dos módulos. 

Essa proposta mostra-se como um modelo a ser replicado, que sempre é revisitado 

para uma adaptação à realidade atual do mercado publicitário e às necessidades de formação 

do profissional egresso. Com isso, fica claro o caráter transitório dos Projetos e dos temas 

pedagógicos, que não podem deixar de se adaptar na medida em que as transformações 

sociais, econômicas e midiáticas modificam a área de conhecimento da Comunicação. 

 

 

Considerações Finais 

O artigo faz apontamentos acerca das práticas do curso de PP (Publicidade e 

Propaganda) da UMESP (Universidade Metodista de São Paulo) que são desenvolvidas a 

partir de uma abordagem de comunicação participativa, dialógica e transformadora, de forma 

a envolver e aproximar todos os públicos de interesse do empreendimento solidário na gestão 

dos seus processos de comunicação, gerando capital social, na ótica da economia e do 

empreendimento solidário.  

 O curso auxilia na formação de comunicadores-empreendedores, pois traz em suas 

ementas, o objetivo de formar profissionais capacitados a atuar no mercado da comunicação. 

O mercado exige profissionais cada vez mais completos. O diferencial é muito valorizado no 

mercado atual, diferencial este que podemos buscar através de características 

empreendedoras. Tomar decisões, desenvolver estratégias através da criatividade, estabelecer 

metas e atingir objetivos, e inovar, para eficácia de suas atividades, são caraterísticas 

fundamentais na atuação de um profissional de publicidade e propaganda que remete a um 

futuro promissor e irreverente.  
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