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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE NOVO HAMBURGO. 
Marcelle Silveira dos Santos, Maria Berenice da Costa Machado (orient.) (FEEVALE). 
A publicidade é uma das ferramentas auxiliares nos processos mercadológicos e na administração das 

organizações. Os fluxos publicitários são implementados por agências, que usam a estrutura dos veículos de 
comunicação para fazer a mediação entre quem produz e/ou comercializa bens e serviços, e seus potenciais 
consumidores. O mercado hamburguense é composto por centenas de anunciantes, dos mais variados setores da 
economia, por dezenas de veículos de comunicação e cerca de 50 empresas de publicidade. Considerando que a New 
PS Propaganda, de Novo Hamburgo, é a mais antiga agência em atividade ininterrupta no estado do Rio Grande do 
Sul, entende-se relevante investigar e recuperar a trajetória do setor, iniciada na década de 1960. Pretende-se, 
também, refletir sobre as relações que se estabeleceram ao longo desse tempo e que envolvem, além dessas agências, 
os diferentes sujeitos da comunicação. Diante da inexistência de fontes específicas, trabalha-se com os referenciais 
teóricos da Comunicação e da História, buscando informações sobre o município, suas indústrias e o comércio, 
clientes das agências e dos veículos de comunicação da região. Como metodologia, além da revisão bibliográfica e 
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da busca documental, segue-se os preceitos da História Oral. A investigação pretende construir o arquivo-memória 
do setor publicitário de Novo Hamburgo, que ficará disponível, nas mídias impressa, eletrônica e digital, na 
biblioteca da Feevale, acessível à consulta das atuais e das futuras gerações de acadêmicos, bem como para a 
comunidade externa. Como resultados parciais, neste primeiro ano do projeto, estão a produção do mailing das 
agências e cinco papers, cujos temas versam sobre o perfil das agências, sobre um café, tradicional ponto de negócios 
e, ainda, sobre a contribuição do principal jornal da cidade para a profissionalização do mercado publicitário. Todos 
estes trabalhos foram apresentados em eventos acadêmicos, nacionais e internacionais, do campo da comunicação. 
(PIBIC). 
 




