
Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 3232-8686 

Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Publicidade e Propaganda 
1. LEI Nº 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965 

Dispõe sôbre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras 
providências. 

CAPÍTULO I 
Definições 
Art 1º São Publicitários aqueles que, em caráter regular e permanente, exerçam funções de natureza 
técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda, nos veículos de divulgação, ou em quaisquer 
empresas nas quais se produza propaganda. 
 
Art 2º Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais que, vinculados aos veículos da 
divulgação, a eles encaminhem propaganda por conta de terceiros. 
 
Art 3º A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, … VETADO …, e especializada na arte e técnica 
publicitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de 
divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e 
serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a 
serviço desse mesmo público. 
 
Art 4º São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de comunicação visual ou 
auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que reconhecidos pelas 
entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem 
como os sindicatos de publicitários. 
 
Art 5º Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou 
serviços, por parte de um anunciante identificado. 

 

2 O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO BRASIL 
A Publicidade e Propaganda Brasileira é admirada em todo o mundo e ilustra bem a mistura de 

influências culturais de nosso país. A publicidade e propaganda nacional é alegre, criativa, além de ser uma 
publicidade de baixo orçamento, caso comparada a outros países. A principal razão disto, está no fato de que a 
publicidade Brasileira é baseada em ideias e não em superproduções. Muitas vezes os altos orçamentos têm 
justamente tal papel: disfarçar a falta de conteúdo. 

O Brasil é um país claramente multicultural, com influências de todo o mundo: Europa, África, Ásia e até 
mesmo de nativos (indígenas). A nação brasileira é miscigenada e isso reflete na visão de mundo e 
consequentemente na publicidade produzida por aqui. 
 
A Publicidade e Propaganda Brasileira: Qualidade e Lucratividade 

O mercado de publicidade no Brasil (da década de 2000 em diante), passou a movimentar mais de 10 
bilhões dólares por ano, todos os anos. 

Disponível em: https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/publicidade-propaganda-brasileira/ 

 
3 O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM JUIZ DE FORA 
*Publicidade e propaganda no CES/JF:  
https://www.uniacademia.edu.br/curso/publicidade-e-propaganda 
*Publicidade e propaganda na Estácio: 
https://portal.estacio.br/unidades/centro-universit%C3%A1rio-est%C3%A1cio-juiz-de-
fora/cursos/gradua%C3%A7%C3%A3o/bacharelado-e-licenciatura/publicidade-e-propaganda/ 
*Publicidade e propaganda na UFJF: O curso em específico não existe na UFJF, mas o conteúdo é 
encontrado em cursos como Jornalismo e Rádio, TV e internet sob a Faculdade de Comunicação 
Social: 
https://www.ufjf.br/facom/ensino/graduacao/ 
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