
 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 1 

 
A História da Publicidade e Propaganda no 

Oeste Catarinense1 
 
 

Manuel João Simões de ARAÚJO2 
Eleci Teresinha Dias da SILVA3 

Faculdade Regional Palmitos-FAP 
 
RESUMO 
 
O presente artigo convida os leitores a um breve passeio pela história da publicidade e 
propaganda, especialmente a praticada no Oeste catarinense. As reflexões aqui expostas são 
fruto de resultados colhidos a partir de pesquisa que percorre a linha do tempo, resgatando 
os fatos e a história local e regional. A História não é apenas passado, mas sim presente e 
futuro na medida em que a preservamos. Assim, resgatá-la e guardá-la para que sirva de 
norteador às novas gerações é papel primordial na preservação da própria história de cada 
ser humano, no individual e no coletivo. A memória, portanto, é o lastro do 
desenvolvimento. Conhecer os passos de quem veio antes é, sobretudo, reconhecer o 
aprendizado que nos é legado no cotidiano e que, muitas vezes, não nos apercebemos do 
processo evolutivo que nos trouxe ao patamar atual.  
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INTRODUÇÃO 

 

A História da Comunicação é tão antiga quanto à existência humana e evolui à 

medida que a humanidade vai caminhando em sua trajetória e ampliando seus 

conhecimentos. Tem sido assim desde o primevo da humanidade quando os rabiscos nas 

cavernas contavam histórias de bravuras e de conquistas como as conhecemos hoje. 

Podemos inferir, portanto, que a História não é apenas passado, mas sim presente e futuro 

na medida em que a preservamos.  Assim, resgatá-la e guardá-la para que sirva de norteador 

às novas gerações é papel primordial na preservação da própria história de cada ser 

humano, no individual e no coletivo. A memória, portanto, é o lastro do desenvolvimento. 

Conhecer os passos de quem veio antes é, sobretudo, reconhecer o aprendizado que nos é 

legado no cotidiano e que, muitas vezes, não nos apercebemos do processo evolutivo que 

nos trouxe ao patamar atual. 
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 7 - GP Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local, XII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pós-graduando em Comunicação Integrada. E-mail: manueljoao@usa.net 
3 Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ-Escola de Comunicação. E-mail: elecisilva@yahoo.com.br 
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FRAGMENTOS DE HISTÓRIA  

 

Embora a atividade da publicidade e da propaganda no Brasil, tenham-se iniciado 

com o Descobrimento da Ilha de Santa Cruz e a Carta de Pero Vaz de Caminha possa ser 

considerada como a primeira propaganda brasileira, passamos um longo período, ou de 

completa inexistência ou com uso restrito desta ferramenta de comunicação. Os primeiros 

estudos sistemáticos começaram a surgir apenas a partir do início do século XX, o que 

equivale a dizer que, apesar das inúmeras definições que norteiam esta área da comunicação 

social, a publicidade e propaganda, como objeto de estudo, é um fato recente, 

principalmente no Brasil.  

No início do século XIX, com a chegada do Príncipe Regente de Portugal, ao Rio de 

Janeiro, o Brasil inicia a sua modernização e, com ela, surgem as ideias europeias de 

vanguarda, como a imprensa. A Gazeta do Rio de Janeiro foi fundada em 1808, veiculando 

os primeiros anúncios publicitários. Na primeira edição da Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 

de setembro de 1808, foi publicado o primeiro anúncio impresso do Brasil. No início, a 

linguagem era simples, objetiva, adjetivado e extremamente racional, de caráter 

informativo, sempre ressaltando a qualidade do que era anunciado. A primeira fase, os 

reclames (anúncios), atinge seu apogeu em 1824, anunciando venda, compra e captura de 

escravos, bem como, o comércio varejista, hotéis e farmácia.  

O registro desta fase da publicidade brasileira pode ser encontrado em algumas obras 

entre as quais merece destaque o livro: O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do 

século XIX, de Gilberto Freyre, editado pela Imprensa Universitária do Recife em 1963, a 

partir da coleta de cerca de 2 mil anúncios da época, busca interpretar as características de 

personalidade e deformações de corpo dos negros ou mestiços fugidos ou expostos à venda 

como escravos. Da mesma forma, podemos citar A propaganda antiga, escrito de José 

Roberto Whitaker Penteado. Lançado 1974, a obra recompõe anúncios publicitários antigos, 

publicados no Brasil e em Portugal e é ricamente ilustrado por charges de época.  

Segundo Orígenes Lessa (apud MARCONDES, 1995), "o comerciante não 

argumentava, enumerava" e não havia preocupação com o texto e, boa parte dos anúncios, 

não possuíam título ou davam simplesmente a menção dos produtos. Após o nome e 
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descrição da mercadoria, os chavões mais frequentes eram: "Atenção, muita atenção, 

aviso." ou "Aviso! Aviso! Aviso! Perfeição para...". Também, as quadrinhas eram usadas 

(pequenas frases em rima para cativar a memória dos leitores) no estilo "Avante 

rapaziada!" e comunicados de grandes donos de estabelecimentos comerciais, dirigindo-se 

ao público de forma respeitosa: "o seu humilde servo Antônio Jacinto de Medeiros vem por 

essa comunicar...". É possível que o principal motivo para isso, fosse o fato de que o 

público era, em sua maioria, analfabeto ou semi-alfabetizado, e encontrava nas rimas dos 

primeiros anúncios, a ajuda mnemônica que necessitava para melhor guardar temas e 

anúncios. 

Para Marcondes (2001) a evolução da atividade publicitária que teve início no país a 

partir do final do século XIX é rica em informações, mas o acervo histórico bibliográfico da 

publicidade nacional ainda é escasso. Esta situação deixa uma porta aberta, que oportuniza 

novos estudos direcionados a promover uma continuidade deste resgate histórico, 

especialmente num âmbito mais regionalizado da publicidade. 

 

 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Analisando a publicidade e propaganda como um todo, pode-se dizer que ela está 

inserida dentro do panorama geral da comunicação, por ser um processo de transmissão de 

ideias entre os indivíduos. Publicidade e Propaganda, rigorosamente não significam a 

mesma coisa. Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do 

que é público, significa o ato de vulgariza, de tornar público um fato, uma 

ideia. Propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias. Foi introduzida 

pelo Papa Clemente VII, em 195, quando fundou a Congregação da Propaganda, com a 

finalidade de propagar a fé católica pelo mundo. Deriva do latim propagare, que significa 

reproduzir por meio "de enterrar o rebento de uma planta" no solo. Isto é propagare seria a 

propagação de doutrinas religiosas ou princípios políticos de algum partido. 

Derivada da palavra latina publicus a publicidade pode ser definida como a 

comunicação paga, feita por indivíduos, empresas ou organizações, através dos diversos 

meios, com o objetivo de promover a venda de produtos e de serviços ou divulgar ideias, 
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identificando-se publicamente como autores dessa comunicação. (LAMPREIA, 1995. p. 

17).  

É uma produção inteligente que, aliada ao fato de transmitir informações, é capaz de 

criar ou de modificar atitudes na mente do seu público-alvo, além de servir de fonte de 

informação para consumidores. 

Para Sant’Anna (2002, p. 75-76) a publicidade tem progredido muito no Brasil e 

está ligada ao progresso industrial. Ajuda a industrialização do País, que por sua vez a 

favorece. A publicidade impulsionou o e possibilitou o surgimento dos nossos grandes 

mercados de consumo que, por sua vez, permitira a fabricação em série, base do 

desenvolvimento da indústria moderna. Se entendermos o verbo vender num sentido amplo, 

generoso, de levar aos outros uma mensagem capaz de interessá-los e persuadi-los em 

realizar determinada ação, a finalidade principal da publicidade é vender. Ao convencer os 

pais da necessidade de vacinar seus filhos, a publicidade vende a ideia preservadora da 

saúde infantil. Quando aponta os proveitos do pagamento de impostos, vende a noção que 

favorece o contribuinte e a coletividade. Não devemos cair no excesso de pensar que apenas 

a publicidade pode vender determinada mercadoria. Ela ajuda, estimula, motiva a venda. 

[...] Resumindo: a publicidade é uma fonte de economia para os produtores e de benefícios 

para os consumidores e atua como um elo que liga a mercadoria ao consumidor, 

incentivando o seu consumo, de maneira persuasiva. 

Em tempos remotos, a publicidade era tida como expressão artística. Atualmente 

ela possui uma tendência voltada para uma ótica cada vez mais técnica, a serviço dos 

setores: político, econômico e social dessa nossa população capitalista, em sua maioria. 

Contudo, os fatores criatividade juntamente com as novas formas de expressão de criação 

continuam a envolver este rigor científico da técnica. (LAMPREIA, 1995). Afinal, deste 

modo, é mais fácil implantar uma ideia ou crença na mente alheia, incentivando atitudes. 

Desta maneira, é através da linguagem, que a mensagem publicitária atinge esse 

seu objetivo de criar desejos que induzam a ação. Sandamann (1993, p. 12) alerta sobre a 

dificuldade de chegar até o consumidor através das mensagens publicitárias seja via rádio, 

televisão, outdoor entre outros, reafirmando com isso o essencial valor da criatividade na 

busca por novos recursos de linguagem. Então, juntamente com a evolução das técnicas 

publicitárias de criação, a linguagem também se desenvolve. Segundo Lampreia (1995, 

p.68) “hoje, a mensagem publicitária tem de ser uma comunicação ultrarrápida, que exige 
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uma compreensão singular da frase [...] conferindo ao estilo publicitário uma sintaxe 

própria”. 

Foi considerável a evolução e o aperfeiçoamento das técnicas de criação 

publicitárias que se deu em pouco mais de um século de história da propaganda brasileira. 

Século em que a publicidade “passa a ser parte integrante do processo de desenvolvimento 

de um país”. (SANT’ANNA, 2002, p. 5), inclusive do Brasil. Afinal, “o desenvolvimento 

de um país está diretamente vinculado à produção. Esta cresce à medida que aumentam as 

vendas dos produtos e a publicidade estimula as mesmas, criando predisposição para o 

consumo” (IDEM, p. 77). 

 

 

OESTE CATARINENSE 

 

Se o registro da história da Comunicação brasileira é recente, a mesma se deu, 

especialmente, nos grandes centros urbanos através dos baluartes da comunicação brasileira 

que muito têm contribuído na construção da memória da propaganda brasileira. Já em 

centros menores, a realidade mostra-se distinta. O processo de interiorização do Brasil foi 

um fenômeno tardio e isso trouxe reflexos em todos os setores da vida humana associada, 

também para a comunicação e, em especial, para a propaganda.  Em Santa Catarina não foi 

diferente e, especialmente na região Oeste, colonizada por gaúchos que desbravaram, 

tardiamente, a região. Entre os municípios desta região está Chapecó que é hoje um dos 

maiores polos comercias da região Sul do Brasil, cuja prática publicitária, segundo 

registros, teve início na década de 1980, mais precisamente em 1979 com a origem da 

agência publicitaria OMP e desde então vem desenvolvendo-se gradativamente.  

Chapecó foi fundada em 25 de agosto de 1917. Chapecó é palavra de origem 

Kaingang com várias interpretações: "chapadão alto", "chapéu feito de cipó" e "põe no 

chapéu" para nativos da língua. Segundo pesquisas feitas pelo Dr. Selistre de Campos, a 

palavra origina-se dos termos "echa" + "apê" + "gô", que na língua dos nativos significa 

"donde se avista o caminho da roça". A denominação foi oficializada em 25 de Agosto de 

1917, por ocasião da sua emancipação, através da Lei nº 1.147 do governo estadual. 

Dados históricos levantados por Alba (2002) apontam que a partir da década de 

1950, a economia da cidade se intensifica com o surgimento das primeiras agroindústrias, 
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entre elas a Indústria e Comércio Chapecó (Saic), que industrializava produtos derivados de 

suínos. Isso provocou um grande crescimento populacional, pois as indústrias atraíram 

muitos imigrantes que vieram para o município à procura de emprego. Além da Saic, foi 

criado em 1956 o frigorífico Indústria Comércio e Marafon Ltda., atual Cooperativa Central 

Oeste Catarinense (Aurora), com o objetivo da industrialização e comercialização da 

produção de suínos. 

Nesse período, destacam-se ainda a criação do jornal “O Imperial”, o “Jornal do 

Povo” em 1951. No ano seguinte, foi criada a Fundação da Associação dos Balseiros do Rio 

Grande do Rio Uruguai e a inauguração de uma filial do Banco do Brasil. Houve ainda a 

inauguração do Quartel da Polícia Militar (1953) e a criação da Diocese de Chapecó em 

1958, com instalação em 1959. 

Nos anos 1960, o município apresentava grande importância comercial para o estado 

e região do Extremo-Oeste. O município também tinha participação comercial em várias 

capitais e no exterior. Além do crescimento industrial e comercial, houve um melhoramento 

nas estradas de rodagem. 

Em 1963, foi criada pelo Governo Estadual a Secretaria de Estado dos Negócios do 

Oeste, com o propósito de promover o crescimento no município, permitindo grandes 

investimentos na região, como na infraestrutura, construção de estradas, pontes, instalação 

de energia. Tinha objetivo também de facilitar a integração de Chapecó e região a outras 

regiões do Estado e do País. 

Desse modo, o município investiu na implementação de rodovias de acesso a 

Chapecó (BR SC 282), que facilitam a comunicação, o intercâmbio e o escoamento 

regional. Tais investimentos abriram caminhos para o desenvolvimento da cidade e a 

prosperidade econômica. 

A década de 1970 é marcada por grandes modificações na base socioeconômica. 

Novas atividades surgem para consolidar e enriquecer o mercado, como é o caso da 

implantação do Ensino Superior na região o que contribui significativamente para o 

desenvolvimento regional. 

A década de 1980 foi decisiva para a história da propaganda em Chapecó – SC. 

Enquanto no Brasil, segundo Marcondes (2000), a publicidade apenas sobrevivia, devido à 

grande crise econômica, em Chapecó, o setor se lançava no mercado de maneira positiva, 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 7 

apesar das dificuldades. Isso porque Chapecó era uma cidade conhecida como promissora, 

pois estava em fase de crescimento. Esta perspectiva consolidou-se e projetou Chapecó 

como uma das principais cidades para desenvolvimento sendo hoje reconhecida por fama 

internacional como grande exportadora de produtos alimentícios industrializados de 

natureza animal, ocupando lugar de destaque na economia catarinense. É também 

considerada a Capital Latino-Americana de Produção de Aves e Centro Brasileiro de 

Pesquisas Agropecuárias. 

Hoje, Chapecó é considerada a capital brasileira da agroindústria, possui 183.561 

habitantes, portanto a 6º maior cidade do Estado de Santa Catarina. Também é a cidade 

polo da região Oeste do estado, onde existem cerca de 200 municípios, que juntos somam 

mais de 2 milhões de habitantes.  

Embora a prática publicitária tenha sido registrada na região desde a década de 

1980, somente no início dos anos 2000 a região passa a contar com cursos superiores de 

Publicidade e Propaganda que ofertam ao mercado publicitário, local e regional, 

profissionais formados no seio de sua comunidade e que passam a integrar o quadro de 

profissionais das Agências locais, contribuindo para a profissionalização do Setor de 

Comunicação. 

São, portanto, três décadas de prática publicitária, com histórias para contar e a 

realidade nos aponta a necessidade de resgatar tais marcos de maneira a preservá-los e 

entregá-los às gerações presentes e futuras. É por este aspecto que se julga de fundamental 

importância prestar atenção às experiências vivenciadas e às práticas adotadas de maneira a 

contribuirmos com a preservação da memória da Publicidade e Propaganda regional, de 

forma a permitir estudos posteriores através da coleta e cruzamentos de dados. 

Os Cursos de Publicidade e Propaganda da região têm contribuído, sobremaneira, 

com o desenvolvimento da Comunicação. Destarte, têm assim como grande desafio e 

responsabilidade o encargo de contar a História local e Regional de forma a mantê-la viva e 

pulsante para que sirva de lastro ao desenvolvimento da Comunicação. Hoje não é possível 

encontrar este conteúdo em registros físicos. Aliado à falta de dados mais concisos, traduz a 

necessidade de um estudo e a necessidade de compreender melhor esta história. Alguns 

estudos vêm sendo desenvolvidos que contemplam a temática e apontam a necessidade de 

aprofundamento, entre os quais citamos STUMPF (2006) e HARTMANN (2007). 
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CONCLUSÃO 

 

A discussão aqui levantada serve de pano de fundo para resgatar a memória das 

primeiras agências de publicidade, que surgiram em Chapecó – Santa Catarina, na década 

de 1980, época que o mercado publicitário local começa a se organizar, tornando-a, assim, 

um referencial de estudo para que pesquisadores da área possam entender a evolução do 

mercado publicitário em Chapecó, cidade polo do Oeste de Santa Catarina e quais as suas 

contribuições para o desenvolvimento regional. O levantamento está sendo efetivado a 

partir da pesquisa implementada e os resultados ainda estão sendo construídos.  

Entendemos que o resgate seja primordial para que a memória seja preservada através 

de registros históricos e físicos do acervo desenvolvido neste período. Desta forma, esta 

pesquisa, além de resgatar como eram constituídas as primeiras agências, também irá 

levantar os fatores que contribuíram e os que dificultaram o seu surgimento, na ótica dos 

profissionais que impulsionaram este setor, bem como mostrar como eram as criações e as 

produções das primeiras campanhas publicitárias, elaboradas para serem veiculadas nos 

diversos veículos.  

Tal como Hartmann (2007) coloca: descobrir historicamente como tudo começou, é 

alicerçar o novo, objetivando a reflexão dos cidadãos que buscam o desenvolvimento 

perante as transformações que se prenunciam na comunicação publicitária. 

Contar a História da Publicidade em Chapecó, desde o seu nascimento e trabalhar na 

preservação da memória é o que nos dá caminho para seguir em frente aprimorando nossas 

práticas. De fato, estudar a publicidade e propaganda e contribuir no traçado da sua linha do 

tempo é mais que um resgate histórico: é um resgate de valores.   
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