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RESUMO 

 
As agências de publicidade existem para terceirizar serviços de comunicação. Essas agências 
são contratadas por empresas de diversos ramos de negócios para divulgarem suas marcas, 
através da propaganda. É compreensível então, que as agências não procurem outras agências 
para realizar a divulgação de sua marca. Entender como uma agência de publicidade santa-
mariense, filiada ao CENP, desenvolve o branding é o propósito deste estudo. É levado em 
consideração que, com o passar dos anos, a modernização dos meios de comunicação e a 
evolução natural do mercado na cidade influenciam no branding dessas empresas. Pois o 
branding propõe a sinergia entre a administração, o marketing e a comunicação publicitária 
das empresas. Através de uma pesquisa de campo, com levantamentos qualitativos, discorre-
se sobre como as agências de publicidade inserem sua marca no mercado a que pertencem. Ou 
seja, como se estabelece, ou não, a administração criativa da marca das dez agências de Santa 
Maria/RS.  
 
Palavras-chave: agência de publicidade, branding, posicionamento e marca. 

 
 
ABSTRACT 

 
Advertising agencies exist to outsource communication services. These agencies are hired by 
companies from various business sectors to publicize their brands through advertising. It is 
understandable then, that agencies do not seek other agencies to make disclosure of their 
brand. Understanding how an advertising agency santa-mariense, affiliated with the CENP 
develops branding is the purpose of this study. It is appreciated that, over the years, the 
modernization of the media and the natural evolution of the market in the city influence the 
branding of these companies. For the proposed branding synergy between management, 
marketing and advertising companies. Through field research, with qualitative surveys, talks 
about how to advertising agencies enter their brand in the market to which they belong. That 
is, how to establish, or not, the creative management of the brand of the ten agencies in Santa 
Maria / RS. 
 
Key words: advertising agency, branding, positioning and brand.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de produtos e serviços movimenta a economia e transforma a cultura e a 

sociedade. Esse sistema de compra e venda, oferta e demanda de produtos e serviços estimula 

a concorrência entre empresas. Para buscar destaque e imponência no mercado as empresas 

procuram estruturar uma identidade. A marca caracteriza a empresa, classifica seus produtos e 

serviços, mantêm um relacionamento com seus públicos de interesse e compete pela 

preferência dos consumidores. Ou seja, a marca envolve fatores que auxiliam a inserção das 

empresas no mercado. Para organizar esse sistema de inserção da marca e para atingir alguns 

objetivos mercadológicos, as empresas procuram no marketing e na comunicação princípios 

auxiliadores. 

Do marketing são absorvidos estudos e teorias que direcionam a organização 

administrativa da empresa.  As contribuições da comunicação abrangem os parâmetros da 

promoção e manutenção do relacionamento interno e externo da empresa com seu 

diversificado público. Para colocar em prática os preceitos do marketing e da comunicação a 

empresa comporta setores especializados. Em determinada situação, o gestor da empresa pode 

procurar outra empresa para terceirizar o serviço de marketing ou de comunicação. É natural a 

procura de escritórios para que cuidar da contabilidade, ou de agências de publicidade para 

zelar pela propaganda, ou ainda, contratação de profissionais de consultoria em 

administração, ou uma empresa de marketing, que se responsabilize em organizar 

internamente a empresa.  

Essas alternativas que requerem um profissional especializado são opções das 

empresas que procuram melhorar seu produto. Há situações de mercado que não permitem a 

contratação terceirizada de certos serviços, assim como uma empresa de publicidade 

raramente contrata outra para cuidar da sua comunicação. Compreende-se que a agência de 

publicidade e propaganda é uma prestadora de serviços responsável por efetivar parte ou todo 

o processo de divulgação planejado para atender os propósitos em comunicação do cliente, ou 

seja, o anunciante, obedecendo a seus objetivos mercadológicos. Por intermédio de 

ferramentas norteadoras e referentes à comunicação, a agência estuda, idealiza e executa o 

trabalho em prol do anunciante, ou seja, a marca do produto/serviço da empresa contratante.  

Por consequência desse processo de idealizar, produzir, executar e acompanhar a 

propaganda, a agência de publicidade pode acrescentar outros serviços relacionados com 

comunicação, como realizar pesquisas de mercado, estruturar planos de comunicação ou perfil 
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dos consumidores da marca. Esses fatores podem incluir-se nos serviços ofertados, indo além 

de apenas identificar um problema de comunicação, idealizar e emitir uma mensagem 

publicitária. É perceptível que, essa prestadora de serviços envolve um sistema que 

movimenta um nicho mercantil, abrangendo diversos elementos na sociedade, como 

empresas, meios de comunicação e variados públicos. Esse nicho comercial das agências 

envolve também vigilância legislativa e algumas regulamentações. 

No mercado publicitário brasileiro existem diversos órgãos que agem na elaboração de 

normas e certificações, como a Associação Brasileira de Propaganda (ABP), Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), e o Conselho Executivo de Normas 

Padrão (CENP). Em especial, o CENP é o órgão que, através de seus regulamentos, zela por 

práticas comerciais e éticas de todos os envolvidos com o mercado publicitário, incluíndo-se 

as agências, veículos, anunciantes e o governo (BARSOTTI, 2011). O CENP é o principal 

responsável por regularizar as agências de publicidade. Segundo lista para consulta atual no 

site do CENP, na cidade de Santa Maria, RS, existem dez agências certificadas. 

As certificações auxiliam na categorização das agências de publicidade perante seus 

stakeholders1. Porém, o sucesso de algumas agências está na harmonia de alguns fatores, 

dentre os quais: tempo dessa empresa no mercado, cartela de clientes extensa, fluxo de 

trabalho intenso e equilibrado, profissionais atuantes, movimentação de capital econômico e 

também posicionamento e imagem de marca. A demonstração publicitária da sinergia dessas 

características para o mercado implica em projetar meios que proporcionam o estabelecimento 

da comunicação da agência com seus públicos. Existem várias plataformas de comunicação 

disponíveis. A escolha do meio mais adequado deve corresponder à pretensão dos resultados 

esperados.  

São relativamente raros os anúncios publicitários veiculados para promover a marca 

de agências do mercado local. É mais acessível encontrar anúncios de grandes agências, com 

renome internacional, fora do seu mercado de atuação, ou seja, para veiculação nacional em 

periódicos especializados de publicidade, como a revista do CENP, ou especialmente em 

datas relacionadas com o meio publicitário. Com o advento das mídias sociais e redes de 

relacionamento online2 as agências possuem sites ou perfis que auxiliam na publicação de 

                                                
1 Sinônimo de públicos de interesse, para empresas, engloba principalmente fornecedores, concorrentes, clientes 
e público-alvo (PAIXÃO, 2008).  
2 Segundo Brookshear (2003) online é uma expressão utilizada para designar o que está ligado diretamente ao 
computador, o que está disponível na internet, em sítios de acesso instantâneo, ou situação das pessoas que se 
encontram em contato direto com a cibercultura. Ao contrário, a não presença, é classificado como offline. 
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conteúdos personalizados e anúncios. No entanto, é restrito ou incomum o investimento em 

comunicação por parte das agências locais, a fim de divulgar seus serviços.  

Considerando que a divulgação da marca da agência pode influenciar alguns fatores 

relevantes para os negócios da empresa, para inserir o posicionamento da agência no mercado, 

deve-se levar em consideração a possibilidade de aumentar a procura dos serviços ou clientes 

dessa empresa. Essas situações influem diretamente na demanda e fluxo de trabalho, 

requerendo maiores investimentos na estrutura física e, por conseqüência, na equipe de 

publicitários contratados. Dentre as medidas tomadas para o crescimento da empresa, a 

escolha de anunciar ou não é ocasionada pelos propósitos de inserção da agência no mercado.  

  Então, antes de colocar em prática essas ferramentas de comunicação publicitária 

para inserção no mercado é necessária a organização dos propósitos da agência/empresa. Ou 

seja, organizar-se administrativamente, com o auxílio dos preceitos do marketing. É possível 

ornamentar as ações de marketing e comunicação, a partir da regência do diretor da empresa. 

Esse gestor estuda, direciona e adota as ações e medidas internas, que auxiliam a empresa na 

construção de sua marca. A administração da empresa auxilia na constituição de um perfil a 

ser identificado pelos públicos de interesse. Perfil esse, que também rege os propósitos da 

gestão, marketing e comunicação de forma particular, pois, conforme a sinergia destes se 

caracteriza o diferencial da empresa.  

O conceito que engloba e propõe esse tipo de sinergia na organização empresarial, 

com a homogeneização dos preceitos de gestão, marketing e publicidade é o de branding. O 

branding sugere uma interação criativa da empresa com o mercado, a partir da manutenção da 

marca. Conforme referencial teórico apresentado neste trabalho, branding é um termo atual 

que agrega todos os fatores que auxiliam uma empresa a se inserir no mercado, sendo um 

sistema de gerenciamento de marca, que envolve diversas etapas administrativas internas, 

com propósitos externos.  

A situação das agências no mercado publicitário santa-mariense é relevante para 

compreender e descrever sobre a realização do branding dessas empresas. O mercado 

publicitário local, naturalmente, passou por algumas transformações. Essas modificações 

podem ser influenciadas por diversos fatores. Os mais comuns verificados em qualquer 

prática de mercado correspondem à economia do país, advento das tecnologias, 

comportamento cultural, tráfego comercial, aperfeiçoamento profissional, dentre outros.  

Consequentemente, as agências também se adaptam ou podem influenciar essas modificações 
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comerciais, por estarem diretamente ligadas ao mercado como empresas que produzem 

comunicação.  

Há algumas peculiaridades encontradas no negócio correspondente ao ramo das 

agências de publicidade que zelam por sua marca. Refletindo primariamente sobre seu fluxo 

de prestação de serviços e tipo de trabalho, em uma agência se desenvolve de maneira 

diferenciada, se comparado aos clientes/anunciantes aos quais ela presta seus serviços. Pois o 

ato de divulgação dos serviços e/ou produtos das empresas anunciantes em geral se 

fundamenta através da publicidade, e segundo Sant’Anna (2002, p.27) “é uma das maiores 

forças [...]” para uma empresa que necessita estabelecer sua comunicação com o público, ou 

seja, as empresas recorrem às agências para a idealização e planejamento de comunicação 

adequado para estabelecer sua comunicação publicitária (PAIXÃO, 2008). 

Assim sendo, este estudo contextualiza o conceito de branding em agências de 

publicidade. Essencialmente, busca-se responder a seguinte questão: como as agências de 

publicidade e propaganda localizadas na cidade de Santa Maria/RS desenvolvem seu 

branding? Neste sentido, o objetivo geral estabelecido para resolver a problemática, é 

analisar como as agências de publicidade e propaganda localizadas na cidade de Santa 

Maria/RS desenvolvem seu branding. Para isso, o estudo propõe identificar quais forças do 

mercado publicitário local influenciaram na fundação da agência; perceber como a agência 

divulga sua marca através das plataformas de comunicação; entender como é a prospecção de 

novos clientes; descobrir, a partir da forma de inserção da agência no mercado, como essas 

empresas se diferenciam.  

Então, para responder a problemática central e atingir os objetivos do presente 

trabalho, metodologicamente dados qualitativos sobre as agências santa-marienses foram 

obtidos a partir de informações que definem seu branding. Contextualizou-se nas agências a 

forma de administrar e reger seus objetivos no mercado, que, por sua vez, apresenta-se de 

maneira diferenciada, já que nos preceitos da administração fundamentam-se a comunicação 

publicitária da empresa, que se encaixa de outro modo nas agências. Pressupõe-se que as 

agências não terceirizam os serviços que dizem respeito à comunicação publicitária. A 

comunicação com o público em geral, muitas vezes, pode se restringir à divulgação interna, e 

à análise do mercado para efetivar esse processo, ou organização de planos de atuação que 

são, por vezes, etapas que passam despercebidas pela administração de algumas agências de 

publicidade. 
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A administração empresarial utiliza os conceitos do marketing para estabelecer um 

plano organizacional que estrutura todos os passos da empresa. Existem ferramentas de 

comunicação que buscam organizar as empresas para operarem no mercado, como 

publicidade, propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing direto, entre 

outras. No entanto, a administração bem estabelecida de uma agência não se baseia, 

necessariamente, apenas na comunicação publicitária. Os procedimentos de marketing 

baseados na gestão organizacional auxiliam a divulgação de marca, posicionamento 

empresarial, relacionamento interno, prospecção de novos clientes, entre outros propósitos. 

Com a sinergia desses propósitos é possível obter o reconhecimento da agência pelo mercado 

publicitário como um todo, ou seja, englobando concorrentes, clientes e profissionais. Tendo 

em consideração esses pontos, a pesquisa pode auxiliar as próprias agências de publicidade, 

haja vista propor um esclarecimento sobre as novas formas para sua inserção no mercado e 

possibilidades de sua divulgação. Considerando ainda que são repassados e atualizados no 

decorrer desses cinco capítulos, alguns esclarecimentos sobre a situação atual do mercado 

publicitário na cidade de Santa Maria, auxilia também os acadêmicos de publicidade e 

interessados em geral.  

A descrição teórica da pesquisa foi possível, principalmente através do levantamento 

bibliográfico, necessário para entrelaçar as contextualizações e conceitos apresentados em 

dados qualitativos. Para auxiliar na metodologia foi aplicado um roteiro de entrevista 

(apêndice A). Esse instrumento de coleta de dados permitiu atingir os objetivos aqui 

propostos. No desenrolar de cinco capítulos a pesquisa busca o desenvolvimento do tema e 

organização por etapas da finalidade do presente estudo, que é de entender como se 

desenvolve o branding nas agências de publicidade. 

Então, no segundo capítulo inicia o desenvolvimento dos conceitos que serviram de 

sustentação para compor o referencial teórico. Esse capítulo é composto por três subtítulos 

que trazem consigo os pilares da pesquisa. Primeiramente, são descritas as definições básicas 

do marketing, que auxiliam na construção das marcas, com ênfase sobre o que é 

posicionamento de marca. Ato contínuo, discorre-se sobre as premissas do branding para seu 

entendimento. O desfecho desse capítulo é composto pelo panorama do mercado publicitário 

local, abordando quais fatores externos estão presentes e podem influenciar as agências de 

publicidade de Santa Maria/RS. 

Depois de apresentar o referencial teórico, no terceiro capítulo, chamado de 

metodologia, expõe com detalhes, o caminho percorrido para a realização do trabalho. O texto 
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apresenta e justifica quais os procedimentos adotados para aplicar a pesquisa. A metodologia 

compreende um sub-capítulo para apresentação do universo da pesquisa.  O texto do universo 

da pesquisa descreve brevemente sobre a abordagem escolhida para aproximação com as 

agências santa-marienses. No outro sub-capítulo da metodologia, inicia-se a descrição da 

aplicação da metodologia escolhida para ser desenvolvida com as agências, com a minúcia de 

subdividir em quatro títulos correspondendo a cada agência santa-mariense, filiada ao CENP, 

participante da pesquisa. Portanto, redigiu-se uma breve descrição da trajetória de cada 

agência no mercado publicitário santa-mariense para assim, arrecadar as informações 

essenciais ao conteúdo programado nos objetivos específicos para análise.  

Após a descrição da participação das agências, no próximo capítulo se estabelece a 

análise dos resultados. Nesse texto, a pesquisadora entrelaça o conteúdo obtido com o 

resultado da aplicação das entrevistas nas agências, com as teorias e conceitos escolhidos para 

sustentação do trabalho para, assim, no ultimo capítulo, serem apresentadas as constatações da 

pesquisadora. Constatações essas, possíveis através da organização das informações obtidas 

após a aplicação e análise da coleta de dados. Tais informações foram postas à prova para 

retomada dos objetivos geral e específicos da pesquisa. Assim, foi possível obter as respostas 

e constatar o real sentido temático da pesquisa.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE MARCA: A VERDADEIRA ALMA DO NEGÓCIO 

 

2.1.1 Definições Advindas do Marketing 

 

Com a evolução do sistema de produção e compra, as empresas começaram a buscar 

formas para se inserir no mercado, divulgar seus produtos ou serviços, com ações que as 

diferenciassem das demais (MENSHHEIN, 2007). Ao longo dos anos, as empresas que 

acompanharam a situação econômica, diagnosticando seus próprios negócios, vislumbraram a 

oportunidade de se organizar administrativamente para conquistar não só uma fatia 

significativa de mercado, mas também o consumidor. Os preceitos do marketing 

proporcionaram o crescimento de estudos aprofundados para auxiliar na organização 

administrativa das empresas. O surgimento desse sistema é explicado da seguinte forma: 
 

A expressão anglo-saxônica Marketing deriva do latim “mercare”, que definia o ato 
de comercializar produtos na antiga Roma. Enquanto tudo o que se produzia era 
vendido, ou melhor, era comprado, não havia a necessidade de um esforço adicional 
de vendas e, portanto, o Marketing era desnecessário. Somente no século passado 
constatou-se a necessidade do Marketing...tanto que ele foi criado (COBRA, 2005, 
p. 16). 

 

No princípio, ao estabelecer um setor de marketing, algumas empresas preocuparam-

se em oferecer uma solução para o problema nas vendas. O fato de suprir uma necessidade do 

cliente ou proporcionar um diferencial em seus próprios negócios era ainda uma situação 

secundária nos objetivos da empresa. Segundo Kotler (2009, p.12), “o marketing moderno, 

como uma de suas principais contribuições, ajudou as empresas a perceberem a importância 

da mudança na organização do modelo centrado no produto para aquele centrado no mercado 

e no cliente”. Com o aumento na demanda de produtos e serviços em oferta, os clientes 

tornaram-se exigentes ao adquirir um produto ou serviço. Com o passar dos anos, o direito de 

escolha no ato da compra transcendeu a necessidade que o consumidor tinha de adquirir 

algum bem, serviço ou produto, como descrito a seguir: 
  

[...] o consumidor adquire produtos que lhe demonstrem um valor, que atenda às 
suas necessidades e que cumpra o prometido, dessa forma muitas marcas acabam 
ganhando uma fatia de mercado cada vez maior e tornam-se parte da vida das 
pessoas (MENSHHEIN, 2007, p.01).  
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A afirmativa descreve sobre uma situação do sistema econômico em nível mundial, 

onde os consumidores também buscam um envolvimento com a marca, não restringindo o seu 

ato de compra apenas ao simples consumo. O cliente se preocupa em selecionar as suas 

marcas de preferência para adquirir itens que conquistaram sua confiança. Segundo, Fantinelli 

e Feijó (2012), é uma realidade no mercado que o produto sem uma identidade ou marca é 

uma “coisa”, e atualmente para o sucesso da empresa há a necessidade de inserir sua marca no 

contexto real, tornando-a uma questão quase sensorial de relacionamento com todos os 

públicos. 

Compreende-se fundamentalmente que “uma marca é um produto ou serviço ao qual 

foram dados uma identidade, um nome e valor adicional de uma imagem de marca. A imagem 

é desenvolvida pela propaganda ou em todas as outras comunicações associadas [...]” 

(MARTINS, 2005, p. 13). Então, segundo o autor, desenvolver a identidade visual de uma 

empresa é o princípio para construir sua marca. O gerenciamento de marca de uma empresa, 

não se restringe à manutenção publicitária desse ícone. A administração requer o 

gerenciamento da marca de forma mais específica e unindo ações que incorporam os 

propósitos da empresa a sua identidade visual. Percebe-se, então, que as “marcas são 

conjuntos de associações vinculadas a um nome ou símbolo associado a um nome ou serviço. 

As associações podem ser positivas ou negativas, e tudo pode receber marca, mesmo água, 

cidade, pessoas” (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). 

 Por isso, alguns autores afirmam que “uma marca ou brand é a percepção dos 

consumidores sobre um produto, serviço, experiência ou organização. Não o que os 

profissionais de marketing pensam que a marca é, mas o que ELES, os consumidores acham 

que ela é” (SABINO, 2008, p. 01). Até porque “as marcas são construídas por pessoas que 

acreditam apaixonadamente nelas. [...] hoje as marcas tornaram-se símbolos de estilos de 

vida” (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). Ou seja, as forças de inserção e manutenção da marca 

no mercado são percebidas e reconhecidas pelos públicos de interesse da empresa. Esses 

públicos não se reduzem apenas a uma percepção, procuram o envolvimento com a marca. 

Alguns autores, como Martins (2005), afirmam que a comunicação de uma empresa 

começa a ser trabalhada com a estruturação de sua marca. Por isso, “o recomendável para a 

criação de uma marca bem sucedida, é que a identidade de um negócio seja construída e 

sustentada sobre as características, qualidades, promessas e entrega de produtos ou serviços” 

(MARTINS, 2005, p.27). Partindo dessa identidade, a empresa se diferenciará, divulgará e se 

posicionará no mercado. 
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Sobre isso, Martins (2006, p.147) esclarece que “a marca é uma ferramenta de 

vantagem competitiva extremamente poderosa, mas de administração muito complexa”. As 

empresas devem construir a imagem de marca através de ações conjuntas. Na essência dessas 

ações devem conter as pretensões da empresa. Essas agregações à marca têm a finalidade de 

facilitação na identificação por parte dos públicos de interesse. 

Como descreve Martins (2005), a marca deve ser a identidade da empresa e, quando 

criada, apropria-se de elementos gráficos que buscam traduzir em uma única imagem, ou 

ícone, a essência da mesma. Sendo a marca reduzida a um ícone quando a sua importância 

atinge uma abrangência gigantesca, a de carregar as ideologias e qualidades da organização 

como um todo, “podemos dizer que é a união de atributos tangíveis e intangíveis, 

simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influencia e geram 

valor” (MARTINS, 2006).  

A importância de uma marca no mercado é compreendida pela força de impacto que a 

mesma possui, por agregar e impactar o mercado com os significados da empresa. Afirma-se 

então que “o impacto de uma marca tem um efeito ao mesmo tempo catalítico e 

potencializador dos esforços estratégicos, de marketing e de comunicação da empresa” 

(MARTINS, 2006, p.12). O autor explica também que o público estará conectado com a 

empresa, não só pela fixação do nome da mesma, mas pela lembrança do ícone, das cores e 

tipografia que simbolizam a empresa (MARTINS, 2005). Portanto, esse elo de imagem de 

marca requer um acompanhamento estratégico pelos gerentes da empresa.  

Normalmente as empresas que zelam por suas marcas procuram remanejar 

periodicamente seus esforços de marketing e comunicação. Segundo Cobra (2005) quando o 

responsável pela gestão estratégica consegue sintonizar administrativamente suas pretensões 

de mercado com a marca da empresa, alcança com mais eficiência os objetivos delimitados. 

Kotler (2009) afirma que o sucesso da marca é a recompensa das empresas que sabem operar 

seus objetivos no mercado, sintonizando a gestão estratégica com as ferramentas de marketing 

e as de comunicação. Segundo Menshhein (2007), as ações internas e externas realizadas pela 

empresa transformam aquela marca em sinônimo de qualidade, responsabilidade e 

confiabilidade para seus públicos. Os termos qualidade, responsabilidade e confiabilidade, 

citados pelo autor, exemplificam as pretensões administrativas comuns entre as empresas.  

Ao impactar de maneira eficaz seus públicos, a empresa conquista uma fatia 

importante no mercado, consegue um retorno significativo em vendas e torna a sua marca 

presente na mente do consumidor. Devido a isso, a marca deve resguardar todo o processo 
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administrativo de uma empresa. Isso é possível através de um sistema de ações que aproxima 

a marca do público, dos clientes e do mercado. Cobra (2005) relembra que a marca também 

qualifica os serviços e/ou produtos da empresa. Por isso, Martins (2006) afirma que uma 

marca não é apenas um elemento gráfico que fixa a empresa no mercado. Ou seja, segundo 

Kotler (2009), a marca é também um retrato das ações regidas pelos preceitos do marketing. 

Essas ações necessitam da atenção dos gestores da empresa. Por vezes, as ações de marketing 

são postas em prática sem um acompanhamento e controle cuidadoso, colocadas no mercado 

de maneira amadora. Essa é uma situação presente em muitas empresas, verificada a seguir: 
 

Os profissionais de marketing criticam a administração sênior pelo fato dela não 
considerar os gatos com o marketing como um investimento, e sim uma despesa, de 
privilegiar os resultados de curto prazo, sem visão de longo prazo, e também ter 
aversão ao risco (KOTLER, 2009, p. 36). 

 

Então, quando a empresa considera a importância do marketing, estabelecendo um 

caminho administrativo e prevendo todos os riscos, consegue atingir seus propósitos no 

mercado. Ao dar a devida importância ao marketing a empresa destaca um setor ou um 

profissional para organizar seus objetivos em prol da atuação de sua marca no mercado. 

Segundo Cobra (2005), para que essa marca retrate fielmente a empresa e auxilie sua inserção 

de mercado enfatizando seu diferencial, é necessária a adoção de um posicionamento. Kotler 

(2009) afirma que após a adoção de um posicionamento de marca a empresa pode atuar de 

maneira mais segura no mercado e o gestor decide por ações mais consistentes e agressivas. O 

posicionamento de marca é um potencial para que a gestão estratégica da empresa consiga 

manter a sinergia das ferramentas de marketing e da comunicação. 

 

 

2.1.2 Posicionamento de Marca 

 

A inserção do posicionamento de marca da empresa no mercado exige um 

acompanhamento periódico e prolongado. Assim como na criação e fundação dessa empresa, 

há a necessidade de se respeitar algumas etapas básicas, compreendidas no marketing e na 

administração para o lançamento desse posicionamento de marca no mercado. Esse 

posicionamento não é demonstrado literalmente para os públicos, mas de uma forma tênue 

com o auxílio da mensagem publicitária. Como descrito no capítulo anterior, a marca é a 
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representação visual da empresa para o mercado e por isso, essa firma adota um 

posicionamento de marca.  

Basicamente, nas etapas a seguir, antes de delimitar um posicionamento, a empresa, 

primeiramente, deve se auto-analisar para estruturar um plano estratégico. Segundo 

Menshhein (2007), esse plano pode iniciar a partir da descrição do histórico da empresa, pois 

auxilia no esclarecimento dos propósitos e funções da mesma. Delimitar o nicho de mercado e 

os públicos a serem atingidos, com perfil dos clientes é um complemento aos propósitos. 

Após essa minuciosa descrição da empresa, é possível a estruturação da matriz SWOT3, onde 

pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades são fatores equiparados em uma análise que 

auxiliará na atuação da empresa no mercado. Após essas etapas, é possível a criação do 

posicionamento da empresa. Ou seja, é possível redigir, em uma única frase, como a empresa 

deseja se inserir no mercado e, por consequência, ser vista pelo público-alvo. A partir daí, 

inicia-se a estruturação do plano de marketing, de comunicação e mídia da empresa.  

Os preceitos do marketing que envolvem e descrevem o posicionamento de marca, 

auxiliam na estruturação da comunicação mercadológica das empresas. Deve-se considerar 

que o marketing propõe etapas essenciais para a construção do posicionamento de marca, que 

por sua vez, influem diretamente na comunicação mercadológica da empresa, como descrito 

no trecho a seguir: 

 
O processo de comunicação se torna muito mais importante quando analisando sob a 
ótica do marketing. Falha em qualquer uma das etapas representará ruído na 
comunicação da mensagem e o consumidor poderá não comprar o produto. Todos os 
investimentos realizados em uma campanha de comunicação podem não resultar em 
aumento de faturamento da empresa anunciante e, em muitos casos, a agência perde 
o cliente (LUPETTI, 2006, p.69). 

 

Para as empresas prestadoras de serviços, o relacionamento com seus públicos de 

interesse e com o mercado se estabelece pela comunicação, pois “[...] a comunicação objetiva 

e simples se faz necessária em toda e qualquer organização [...]” (LUPETTI, 2006. p.80).  

Existe o entendimento popular que a comunicação compreende diversas plataformas de 

contato e formas de constituir o conteúdo da mensagem para divulgá-la. Para as empresas, é 

necessário que essas mensagens sejam estruturadas a partir do posicionamento de marca. 

Corrêa explica a expressão posicionamento de marca: 
 
Entende-se por posicionamento a maneira pela qual queremos que o produto ou 
serviço seja percebido pelo público-alvo. É a definição do perfil, da imagem que 

                                                
3 A Matriz SWOT é utilizada em diversos setores, não só em empresas, para delimitar os pontos fortes e fracos, 
oportunidades e fraquezas (KOTLER, 2009). 
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deverá ser comunicada ao consumidor. [...] é a imagem que queremos colocar na 
cabeça do consumidor (CORRÊA, 2004, p. 133). 
 

Compreende-se que a marca da empresa contribui para inserção e afirmação de seus 

negócios no mercado (MARTINS, 2005). Bem como influencia seu posicionamento e, 

posteriormente, sua imagem de marca (CORRÊA, 2004), uma vez que o posicionamento de 

marca trabalhado nas empresas permite a busca de um relacionamento sólido com seus 

clientes e colaboradores, e também a diferenciação perante seus concorrentes; pois, 

naturalmente, o mercado encontra-se em constante evolução, proporcionando a ascensão da 

concorrência (PAIXÃO, 2008). 

“O posicionamento é, portando, a resultante dos passos anteriores que, por sua vez, 

constitui a base sobre a qual será construída a imagem da marca, com sua respectiva 

personalidade” (CORRÊA, 2004, p.107). O autor descreve que os passos anteriores são 

baseados em um planejamento administrativo que estabelece as prioridades, objetivos e 

propósitos da empresa no mercado onde está inserida. Segundo Lupetti (2007, p. 76) “o 

primeiro passo para criar ou alterar o posicionamento de uma marca consiste na identificação 

de onde estamos – ou seja, de que maneira a marca realmente é percebida pelo consumidor – 

para, em seguida, definir para onde queremos ir”. Com isso, para estabelecer o 

posicionamento de uma marca, é necessário que a empresa interligue as informações obtidas 

por alguns elementos fundamentais no mercado. 

A relação entre os elementos que caracterizam o mercado, como concorrentes e 

público-alvo, exige da empresa atenção na elaboração do posicionamento de uma marca. 

Segundo Lupetti (2007), o excesso de informações no mundo torna a competitividade entre as 

empresas ainda mais evidentes, pois: 

 
Com a globalização, o acesso à informação tornou-se demasiadamente fácil, 
causando o crescimento de uma postura competitiva com o objetivo de diferenciar 
pessoas e empresas no mercado. Consumidores ficaram mais exigentes e 
funcionários passaram a ser um diferencial nas empresas, tanto no aumento da 
produtividade quanto no atendimento ao cliente (PAIXÃO, 2008, p.133). 

 

A globalização propiciou a busca pelo aperfeiçoamento das técnicas de abordagem ao 

cliente e a informação continuada como forma de manter-se no mercado competitivo. E, 

segundo Martins (2006, p.46), “os novos formatos de consumo, certamente, provocarão o 

desaquecimento de inúmeros padrões de comunicação e promoção convencional das marcas”. 

Por isso, através do posicionamento de marca é possível a estruturação de outra análise da 

empresa para se inserir no mercado, o branding. Martins (2006, p.79) afirma: “o 
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posicionamento é um orientador das ações de comunicação e vendas das empresas para sua 

marca [...]”. O branding faz parte de um sistema que é ainda mais forte, abrangente e 

profundo para as empresas que desejam liderança de mercado e imagem de marca 

(MARTINS, 2006).  

A comunicação publicitária auxilia no relacionamento da empresa com seus clientes e 

concorrentes. Essa comunicação conduz o posicionamento de marca da organização, contudo 

não é suficiente para inserir essa marca e fixá-la na mente do consumidor. Outras ações 

podem ser colocadas em prática ao encontro da sinergia da empresa para com seus públicos e 

com o mercado. Tais ações auxiliam na maturação, trajetória de sucesso e melhorias nos 

objetivos que serão atingidos pela empresa. O conceito gerencial que melhor se adapta a essas 

importantes ações para a empresa é o branding. 

Conclui-se que o posicionamento de marca tem a função de firmar a empresa no 

mercado perante seus concorrentes e clientes, reforçando e norteando sua representação na 

mente desses, já que atualmente as empresas querem atingir seus públicos para 

“evangelização de sua marca” (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). Então, se estabelece a 

necessidade de compreender qual a função do branding, como se estabelece e por qual motivo 

esse conceito empresarial soma-se ou surge, a partir do posicionamento de marca.  

 

 

2.2 O CONCEITO DE BRANDING 

 

É possível concluir que para se inserir no mercado a empresa deve, primeiramente, 

zelar por um posicionamento de marca. Essa postura deve ser adotada por todos 

colaboradores e percebida pelos clientes. Então, para explicar e nortear essa sistemática existe 

um conceito gerencial ainda mais concreto e relativamente novo no mercado econômico 

mundial, se comparado aos estudos existentes sobre os preceitos do marketing: o branding. 

Fantinelli e Feijó explicam que “antes de entender o branding é preciso entender o marketing” 

(FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). 

O posicionamento de marca estipulado para a empresa rege e guia seus propósitos 

empresarias e, por conseqüência, norteia sua imagem no mercado (CORRÊA, 2004). Por sua 

vez, tais propósitos podem ser abalados ou distorcidos, caso não haja um rígido sistema 

organizacional, baseado nos passos anteriores advindos no processo do planejamento de 

marketing (LUPETTI, 2007). Por isso, há outras formas de atingir esses interesses; assim, esta 
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pesquisa discorre sobre um conceito mais abrangente, o chamado branding. Pelas 

características conceituais do termo, Martins (2006, p.10) acredita que a prática do branding 

se torna cada vez mais importante para agregar valor a uma marca, haja vista o dinamismo na 

competitividade e evolução de mercado. É possível trabalhar e desenvolver continuamente o 

branding na empresa sem datas ou prazos para alcance de metas, mas com a imposição de 

medidas que visem à construção e inserção da marca no mercado.  

É considerável que esse termo, branding, se popularizou há pouco tempo para os 

gestores de marcas (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). Segundo Martins (2006), estima-se que a 

partir da década de 90, estudos sobre gestão de marcas tornaram-se mais freqüentes, gerando 

publicações. As expressões utilizadas no mercado mundial nas áreas da administração, 

publicidade, ou seja, áreas conectadas com o marketing organizacional e comunicação se 

apropriam de termos em inglês. Segundo Botelho (2001), é necessário o cuidado com a 

origem real da palavra que, muitas vezes, pode não traduzir sua função ou designar o 

significado real. 

Essas situações de confusão acerca do significado de branding e a relativa novidade 

para empregar e definir o termo, confirma-se ao se procurar referências bibliográficas que o 

descrevam e o apliquem em exemplos reais no mercado. Autores explicam de forma básica 

que “branding ou brand management (do inglês, em português também Gestão de Marca) é 

uma coleção de imagens e idéias que representem um produto ou serviço” (MUNIZ, 2012, 

p.01). Segundo Fantinelli e Feijó (2012), a palavra brand (inglês) deriva do nórdico antigo 

brand, que significa ‘queimar’, uma expressão utilizada na época em que se marcava o gado 

com ferro. A partir da compreensão do surgimento desse significado, Fantinelli e Feijó (2012) 

afirmam que a função de se colocar o branding em prática é a vontade intrínseca e atual das 

empresas de colar suas marcas na vida dos públicos, ou seja, as empresas querem tatuar suas 

marcas na mente e no coração dos consumidores. O termo branding utilizado num contexto 

atual permite uma abordagem mais profunda e complexa, como descrito no trecho:  
  

Branding é um conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, 
tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza 
econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas. Ações 
com capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais 
confuso e complexo (MARTINS, 2006, p.8). 

 

O conceito descrito por Martins (2006) traz um esclarecimento do motivo principal 

para empregar o branding na gestão administrativa de uma empresa. Pois, com a concorrência 

acirrada entre as marcas é necessário que se planejem medidas de longo prazo que auxiliem 
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de forma eficaz na organização administrativa. No entanto, o branding não é colocado em 

prática para permitir uma competição acirrada de mercado entre as marcas disponíveis, e sim, 

conquistar o consumidor através da divulgação das qualidades da marca, como na afirmação 

seguinte: 
 
Para a American Marketing Association, branding não é fazer com que um 
consumidor escolha uma marca ao invés da marca concorrente. É fazer com que um 
potencial consumidor perceba a marca como a única solução para o que ele busca. A 
única escolha lógica para o que ela está oferecendo. Branding é um sistema de 
comunicação que deixa claro porque a marca importa. É achar e comunicar algo que 
atraia os consumidores para a marca, ao invés de você ter que caçá-los de modos, 
algumas vezes, bem caros (SABINO, 2008, pág. 01). 

 

Interpretando a descrição do autor, o branding é a união dos esforços administrativos, 

de marketing e comunicação da empresa em prol da preferência de seus consumidores e 

reconhecimento de mercado. Compreende-se melhor como o branding é realmente 

empregado nas empresas no trecho seguinte: 

 
[...] Branding é a crença de que a construção de marca é um meio e não um fim em 
si. No fim das contas, Branding é criação de riqueza, dos ativos tangíveis e 
intangíveis da empresa. Ativos tangíveis incluem vendas, lucros e métricas 
especificadas, como penetração de mercado, taxas de conversão de vendas, tíquete 
médio frequência de visitas, fidelidade e defesa da marca. Já os ativos intangíveis 
são o capital intelectual da cada empregado e o capital social dos consumidores 
(TORELLA, 2004 p.30). 

 

Através destes conceitos, é compreensível que o branding tem seu funcionamento 

fundamentado na gestão estratégica e criativa de uma marca (CARNIER, 2010). O mesmo 

autor explica que pode parecer simples o gerenciamento de uma marca, porém é complexo; e, 

independente do porte da empresa, podendo ser classificada como pequena, média ou grande, 

há a possibilidade de colocá-lo em prática. Branding é construção de marca, gestão de marcas 

ou brand management compreende uma construção contínua (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). 

A longo prazo, o gestor deve não apenas manter a imagem de marca da empresa com seus 

stakeholders, mas trabalhar continuamente para elevar, fixar ou reforçar os atributos da 

organização agregados à marca (CARNIER, 2010). 

É possível gerenciar criativamente uma marca através de um trabalho contínuo entre 

os gestores da empresa e conscientização da equipe que faz com que ela prospere 

(MARTINS, 2006). Segundo Fantineli e Feijó (2012) a evolução do conceito de branding 

incorporou a gestão estratégica advinda do marketing às noções de forma do design e ao 

conteúdo interativo da publicidade. Não basta apenas investir na comunicação que atinja o 



 
 

24 

ambiente externo da empresa para realizar a manutenção da imagem e posicionar essa marca 

no mercado. O ambiente interno dessa empresa deve estar diretamente conectado, absorvendo 

e transmitindo, quase que imperceptivelmente, a essência que essa marca propõe. Essa 

também é a grande diferença do branding para os preceitos do marketing. Pois, o branding 

está sendo trabalhado mais internamente do que externamente à empresa, e é trabalhado 

minuciosamente para emergir naturalmente para o mercado (FANTINELLI e FEIJÓ, 2012). 

Logo, um sistema comunicacional bem estabelecido entre empresa, colaboradores e 

cliente é presumível com a construção de uma estratégia complexa e profunda de mercado, o 

branding (MARTINS, 2006). Colocar em prática meios diferenciados e, segundo muitos dos 

autores consultados, formas criativas que conectem esses públicos com a marca é a realização 

do branding. A organização pode ser norteada pela comunicação, propiciando que empresa e 

cliente estejam em sintonia, assim como a empresa e a sociedade. O autor ainda discorre sobre 

a sintonia entre os sistemas que fazem a empresa existente no mercado e na sociedade. 

Relacionar a empresa com o mercado é possível através da administração, execução e 

avaliação dos esforços realizados pela mesma. Segundo Carnier (2010, p.01) o branding se 

estabelece “transformando os valores tangíveis e intangíveis da empresa ou do produto em 

diferenciais perceptíveis ao mercado, tornando a marca coerente consigo mesma e desejada 

pelos consumidores”.  

O branding apresenta sistemas que auxiliam na forma de organizar a empresa 

administrativamente e proporciona o desenvolvimento de um relacionamento diferenciado 

com seus clientes. É importante que as empresas mantenham uma relação ativa com seus 

clientes, uma das necessidades exigidas para a sobrevivência de uma empresa, como afirma o 

trecho abaixo: 

 
Para uma empresa sobreviver ela precisa de clientes. Antigamente o mercado era 
voltado à demanda do produto, sendo o consumidor apenas um “usuário” de 
produtos e serviços oferecidos. Porém, com o avanço da tecnologia e a globalização, 
um grande aumento na concorrência trouxe ao consumidor um número sem igual de 
opções dando-lhes o poder de escolha (PAIXÃO, 2008, p.141). 

 

A sociedade passou por transformações decisivas e as organizações que desejam 

espaço de mercado têm que se adaptar; pois, “a medida que o ritmo da mudança se acelera, as 

empresas não podem mais se basear nas antigas práticas empresariais para manter a 

prosperidade” (KOTLER, 2009, p. 18) . Com a globalização, as empresas emergiram num 

conceito de livre comércio baseado na comunicação e divulgação de marcas, produtos e 

serviços (MARTINS, 2006). Conceito esse, impulsionado também pelo livre acesso à 
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informação, com o advento das novas tecnologias, como afirma Basta et al. (2004, p.108) “a 

sociedade está saturada de comunicação”, pois há diversos meios por onde as pessoas podem 

adquirir referências para constituir, assim, suas preferências de consumo. Esses fatores 

contribuem para a concorrência cada vez mais acirrada entre as marcas. Os gestores de 

empresas sentiram a necessidade de reformular sua gestão de negócios, de uma forma que 

atente a essas fortes movimentações econômicas e sociais (MARTINS, 2006).   

Considerar todas as forças que fazem a empresa atuante no mercado é um exercício 

compreendido pelo branding. Esse sistema é complexo e requer um prazo considerável para o 

estabelecimento de ações; porém, é executável no mundo dos negócios. Não é à toa que o 

branding foi afirmado como uma cultura na gestão estratégica que se apropria de ações 

criativas para posicionar e divulgar uma empresa perante seus clientes e concorrentes 

(CARNIER, 2010). E, por abranger um vasto campo de contextualização, requer o 

entendimento do mercado, dos concorrentes e dos clientes para assim posicionar a empresa 

nos negócios. 

As empresas estão sempre em busca de um retorno em vendas, fator decisivo na 

avaliação positiva dos consumidores (LUPETTI, 2007). Para Martins (2006, p. 135), em 

termos econômicos, talvez a empresa “[...] não necessite gastar muita energia, tempo e 

dinheiro para sair em busca de novos consumidores, mas apenas reconfigurar os serviços ou 

produtos que vende, oferecendo novos serviços tangíveis e intangíveis [...]”. E fazer a 

estruturação desse ciclo é o propósito da prática de branding. Existem empresas que 

terceirizam o serviço para aprender a realizar o branding de sua marca ou contratam gestores 

de marca temporários para iniciar esse novo sistema.  

No entanto, é compreensível que muitos autores, inclusive Martins (2006), acreditem 

que o branding não é algo que deva ser interrompido de repente. É um sistema administrativo 

que exige um estudo preliminar, com o rastreamento de todo o negócio da empresa e sua 

participação no mercado. De início, o branding funciona como um “raio x” dos negócios para 

prosseguir num período de implementação das medidas necessárias para configurar 

novamente os propósitos da organização no mercado. Segundo Fantinelli e Feijó (2012) as 

primeiras ações devem começar dentro da empresa com o ambiente de trabalho e a adoção 

dessas ações pelos colaboradores, que são a essência da marca. Com o branding organizando 

essa empresa internamente, é possível inserir-se no mercado com atitudes mais concretas a 

fim de atingir seus públicos de maneira mais eficaz. Algumas vezes, a empresa precisa passar 

por uma transformação administrativa ou entrelaçar gestão estratégica, marketing e 
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publicidade. Essas ações são fundamentais para o relacionamento da empresa com seus 

stakeholders.   

Assim, como há muito tempo as empresas contratam uma agência para cuidar da sua 

comunicação publicitária, atualmente também possuem a opção de contratar uma empresa 

para realizar ou iniciar o seu branding. Para Paixão (2008, p.140), “a comunicação eficiente 

em uma empresa não é apenas uma atitude correta, mas uma imposição às organizações que 

desejam adicionar valor ao cliente”. O conceito de branding compreende esse ponto na 

comunicação da empresa, sendo sua função manter a sinergia dos ambientes externos e 

internos dessa empresa através de ações de comunicação e gerenciamento criativo. 

Segundo Paixão (2008), a geração de capital para qualquer empresa, como 

previamente se espera, advém de comunicar uma marca comercialmente exercitando sua 

promoção publicitária no mercado. O sistema de comunicação é “um processo recíproco 

realizado por meio de signos ou símbolos que envolve o emissor e o receptor com uma 

mensagem dirigida” (LUPETTI, 2006, p.79). Por isso, popularmente acredita-se que as 

agências, quando estabelecem a caracterização de seus serviços, avançam no conceito de 

apenas idealizar e fazer propaganda. As agências buscam o entendimento da comunicação 

mercadológica da empresa para a qual prestam seus serviços. Assim, o branding desenvolvido 

nas empresas tem a função de compor o processo que envolve a comunicação antes de sua 

estruturação. 

Contudo, para a empresa se inserir no mercado é de extrema importância a construção 

e manutenção de uma marca, partindo da sua concepção de design, na imagem, na 

composição visual, que deve traduzir graficamente a essência da empresa. Após estabelecer a 

direção dessa marca no mercado com o posicionamento adequado às pretensões da empresa. 

E, por consequência do crescimento dessa empresa no mercado, almejando uma trajetória 

duradoura, se estabelece o constante gerenciamento criativo dessa marca com o branding. 

Finalizando essas abordagens sobre a administração e constituição da marca de uma 

empresa, é apreciável o direcionamento ao ramo sobre o qual se estudará esses conceitos. 

Conforme descrito anteriormente, o foco da presente pesquisa é o mercado publicitário e as 

empresas de interesse são as agências de publicidade. Para melhor entender esse nicho segue-

se no próximo sub-capítulo uma abordagem sobre essas empresas. 

 

 

2.3 AS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 
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De um modo geral, fazem parte do mercado publicitário os clientes chamados também 

de anunciantes, os fornecedores gráficos e eletrônicos, os meios e veículos de comunicação e 

as agências de publicidade. Essas empresas seriam como o coração desse sistema. As agências 

de publicidade e propaganda são firmas responsáveis por efetivar parte ou todo processo de 

comunicação publicitária com base na promoção de seus clientes (PAIXÃO, 2008). As 

funções desempenhadas por uma agência de publicidade podem variar, ou expandir-se, em 

relação às necessidades de comunicação do cliente. Essencialmente, essas empresas são 

procuradas por sua característica de idealizar e emitir uma mensagem que divulgue um 

serviço ou produto influenciando sua venda. Basicamente, o trabalho interno que resume o 

cotidiano da equipe da agência é de idealizar, produzir e emitir uma mensagem que será 

veiculada em diferentes meios de comunicação. Essa sistemática de trabalho tornou-se 

complexa com o passar dos anos.  

  
A agência utiliza as melhores técnicas e melhores práticas, planeja, cria e distribui as 
campanhas de seus clientes selecionando meios e veículos de comunicação na 
extensão do imenso território nacional. Contribui fortemente para o 
desenvolvimento não apenas da propaganda como também na aplicação de técnicas 
de marketing. Muitas, vale destacar, desempenham papel relevante no 
assessoramento de marketing de seus clientes, o que é bom e proveitoso 
(BARSOTTI, 2011, p.04). 

 

Considerando-se que as agências que antes apenas faziam propaganda, passaram a 

reformular seus serviços, impulsionadas pela modernização e reformulação dos meios de 

comunicação, alcançando outras formas de se fazer publicidade; os clientes de uma agência 

buscam evidência no mercado, então algumas empresas compreendem a importância de se ter 

uma agência de publicidade à frente do processo de interação mercadológica. As agências são 

empresas especializadas em elaborar mensagens publicitárias e contam com profissionais 

capacitados para fazê-las, por isso Sant’Anna (2003, p.241) conceitua uma agência de 

publicidade em sua função primária como “uma empresa independente sem filiação legal ou 

econômica com o anunciante, que se dedica ao planejamento, execução e distribuição da 

publicidade de qualquer firma que precise de tais serviços”.  

Segundo Lupetti (2006, p.81), “a agência de comunicação pode auxiliar no 

planejamento e na implementação do composto de comunicação em um esforço integrado 

com a organização”. Os trabalhos concretizados por uma agência de publicidade, ainda 

segundo a autora, podem partir da elaboração de simples peças publicitárias, como flyers, 
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spots, cartazes, web cards, a campanhas integradas. Estas são algumas das funções que 

compõem as características inerentes às prestadoras de serviços publicitários, e também, são 

os tipos de trabalhos que as aproximam mercadologicamente. 

No entanto, as incumbências reservadas para as agências, não se limitam apenas na 

simples criação de peças publicitárias impressas e eletrônicas. A propaganda é uma 

importante ferramenta de comunicação para as organizações divulgarem seus produtos e/ou 

serviços, e está inserida num plano de difusão que abrange diversos conceitos da 

comunicação. Algumas agências procuram inovar seus serviços, realizando um planejamento 

de comunicação completo para auxiliar a mensuração e elaboração das formas apropriadas de 

direcionamento da mensagem que, por sua vez, deve corresponder aos objetivos coorporativos 

do anunciante. Com isso, elaborar de maneira criativa a mensagem a ser propagada é uma 

situação presente em todas as agências de publicidade e propaganda.  

Segundo Lupetti (2006), as agências estão utilizando o termo comunicação para se 

designarem, agregando também aos seus serviços de publicidade e propaganda outros 

serviços que seus clientes necessitam. Entretanto, a nomenclatura agência de publicidade e 

propaganda, auxilia na identificação por parte do público. A escolha de classificar a agência 

como de comunicação, pode ser uma forma de demonstrar a ampliação dos serviços 

disponíveis pela empresa. Esta possível realidade do mercado interfere no posicionamento da 

empresa nos quesitos comunicação, organização e estrutura; uma vez que “em cada setor de 

negócios, a importância dos fatores de atratividade do mercado varia em função da natureza 

do produto e do comportamento do cliente” (BASTA et al, 2004, p. 114).  

Descrever o branding das agências de publicidade requer o desenvolvimento de uma 

análise que leve em consideração, principalmente, o ambiente interno dessas empresas. As 

características na comunicação desta empresa, a forma que é realizada a prestação de seus 

serviços, a remuneração, o relacionamento com os clientes, os concorrentes podem ser 

considerados fatores de atratividade, segundo Basta (2004). Esses fatores de atratividade são 

levados em consideração e correspondem ao ambiente interno das empresas. 

O investimento econômico da empresa anunciante, bem como o peso de sua marca no 

comércio, auxilia na classificação, dimensão e potencialidades da agência prestadora de 

serviços publicitários. Para delimitar o tamanho de uma agência de publicidade, é preciso 

considerar alguns fatores, tais como: número de funcionários, estrutura física da empresa e 

tempo de fundação no mercado. Alguns fatores como cartela de clientes, plataformas de 

divulgação própria e qualidade das peças veiculadas também podem auxiliar na qualificação 



 
 

29 

das agências perante o senso comum. A imponência dessa agência no mercado é levada em 

consideração e acompanhada principalmente pelos demais profissionais da comunicação, 

estudantes de publicidade, fornecedores, anunciantes, entre outros públicos constituintes do 

mercado publicitário. As características encontradas em cada uma das agências podem 

diferenciar ou assemelhar a prestação de seus serviços. Pois, essencialmente, possuem uma 

função básica, assim como, em um mesmo mercado existem várias empresas com serviços 

semelhantes, mas devem apresentar diferenciais que são decisivos na preferência do cliente. 

Quando o cliente pretende adquirir um produto ou serviço e não possui conhecimento 

aprofundado procura levantar informações sobre a empresa fabricante. Os certificados, 

diplomas, ISOS4, premiações, entre outros documentos ou comprovações são auxiliadores 

para a empresa deter meios que comprovem sua qualidade e competência no mercado. Além 

disso, dependendo do ramo, são obrigatórios alguns documentos e/ou alvarás que a 

formalizam, bem como, proporcionem benefícios legislativos e formalizem o relacionamento 

da firma com o mercado em que está inserida. No caso das agências “o CENP existe para 

defender o ciclo virtuoso que une anunciantes, agências e veículos em nosso modelo de 

negócios que privilegia as agências full service5” (BARSOTTI, 2011, p.4). Ao receber a 

certificação do CENP, um dos benefícios concedidos à agência é o direito de receber 

desconto-padrão de 20%, devido ao anúncio idealizado para o cliente. Entretanto, antes de 

conquistar o documento de certificação e para poder usufruir de alguns direitos, a agência se 

estrutura no mercado administrativamente como uma empresa. 

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP (2012) auxilia o público 

que busca uma agência elencando alguns critérios de escolha para os clientes que já possui. É 

relevante considerar que “a seleção, escolha e manutenção de uma agência exercem papel 

fundamental no processo de promoção da empresa cliente e de suas marcas para consolidar 

seu posicionamento no mercado e aumentar a sua lucratividade final” (LARA, 2012, p.05). O 

interessado em contratar uma agência de publicidade pode começar sua seleção através de 

“pesquisa, visita e escolha de agência baseada em seu histórico, perfil, estrutura, estabilidade 

de relacionamentos, referências e cases” (ABAP, 2012, p.09). 

O porte das agências e sua classificação correspondem a contextualizações legais 

asseguradas por normas padronizadas. No mercado publicitário, o senso comum é requerer 

                                                
4 O termo ISO originou-se da organização não-governamental Internacional Organization for Standardization. É 
o sinônimo para um conjunto de normas sistêmicas para qualidade. Disponível em 
<http://portaldoconsumidor.wordpress.com/2010/09/20/o-que-e-iso/> Acesso em 16 de jun. 2012. 
5 Emprega-se o termo full service as agências de publicidade que realizam todo o acompanhamento de 
comunicação necessário, desde a abordagem do mercado ao controle das atividades de comunicação.  
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um certificado do CENP após fundar uma agência de publicidade. Uma vez atendido os 

requisitos exigidos pelo CENP para atuar como uma empresa de publicidade e propaganda é 

concedido o certificado, conforme descreve o trecho a seguir: 

 
O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às Agências que cumprem as 
regras estabelecidas pelas Normas-Padrão, certificação essa que lhes garante o 
recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pela legislação que trata 
da publicidade. A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências das 
Normas-Padrão, o que é verificado rotineiramente pela equipe do CENP por meio de 
vistoria (CENP, 2011, p.5). 

 

Há empresas que optam por não obter este documento, e constata-se que, anualmente, 

outras não o conseguem por falhar ou não atender algum dos requisitos exigidos. O CENP é 

um dos conselhos mais respeitados no mercado publicitário e foi criado pelo próprio mercado 

publicitário, segundo informações divulgadas no site6. É composto pela união de outras 

entidades, tais como: a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira 

das Agências de Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT), Associação Brasileira de Telecomunicações por Assinatura (ABTA), 

Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Associação Nacional de Jornais 

(ANJ), Central de Outdoor, Federação Nacional das Agências de Propaganda (FENAPRO) 

(LUPETTI, 2006, p.149).  

Em 1998, estabeleceu-se o propósito do CENP de “zelar pela observância das 

Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento básico que define as condutas e regras 

das melhores práticas éticas e comerciais entre os principais agentes da publicidade brasileira” 

(CENP, 2011). Ao considerar-se o número de agências cadastradas em território nacional, 

“11.504 até 30 de maio de 2011”, pode-se observar a amplitude desse órgão para o mercado 

publicitário (CENP, 2011, p. 05). As formas de remunerações das agências e veículos de 

comunicação e outras regulamentações acompanham o mercado publicitário.  

Naturalmente, o ambiente externo de uma empresa é tão considerável quanto o 

interno, e também deve ser estudado e analisado. Assim, o acompanhamento da 

movimentação do mercado, ou do ambiente externo, os elementos não controláveis pela 

empresa a auxiliam trabalhar suas potencialidades e diferenciação da concorrência. Para 

estudar a imponência da agência é relevante considerar o tempo de atuação e a evolução 

administrativa da empresa desde sua fundação; pois, com o desenrolar da atuação vão 

surgindo outras contextualizações norteadoras da inserção da agência no mercado publicitário, 

                                                
6 O link do site do CENP é <www.cenp.com.br>. 
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que correspondem à profissão e aos profissionais atuantes. Algumas transformações do 

mercado, considerando os influenciadores externos que englobam os clientes e fornecedores, 

podem ou não auxiliar na evolução dessa empresa no espaço o qual está inserida. 

Acredita-se que o desenvolvimento das agências acompanha as modificações sociais, 

profissionais, midiáticas e o fluxo na demanda de trabalho que diretamente influenciaram no 

modo em que as agências prestam seus serviços de “aconselhar e assistir o cliente em seus 

problemas de publicidade, promoção de vendas e, eventualmente, de relações públicas” 

(SANT’ANNA, 2003, p.242). Com isso, se estabelece a necessidade de analisar o mercado 

publicitário especificamente em Santa Maria, RS, que é o local de abrangência do presente 

estudo. 

 

 

2.3.1 As Primeiras Agências em Santa Maria/RS, o Início do Mercado Publicitário 

  

A agência de publicidade forma com o anunciante uma parceria comercial em que 

uma equipe de profissionais se responsabiliza em designar a emissão de mensagens que 

atendam aos objetivos de comunicação do anunciante. Em Santa Maria, esse sistema 

publicitário iniciou seu ciclo no início da década de 50 (KESSLER e SILVA, 2007). 

Com a fundação da Provenda, primeira agência de publicidade local, os serviços de 

uma agência eram prestados por profissionais de outras áreas (KESSLER e SILVA, 2007), 

não caracterizando ainda uma empresa com as departamentalizações conhecidas atualmente. 

Naquela época, as peças publicitárias idealizadas pela agência, formada por três indivíduos, 

focavam nas suas mensagens tons informativos, segundo as autoras Kessler e Silva (2007, p. 

04), desenvolviam-se anúncios com “apelos persuasivos no argumento textual e na 

visibilidade dos anúncios”. Esta característica do mercado publicitário santa-mariense é 

reflexo da realidade empresarial e econômica local; pois, a estrutura da cidade recém permitia 

o desenvolvimento de profissionais qualificados, através de suas instituições de ensino e 

aumentava o número de empresas dispostas a dar a atenção necessária à propagação de sua 

marca, como lojas de departamentos e magazines (BEBER apud KESSLER e SILVA, 2007). 

Na década de 60, o mercado publicitário de Santa Maria expande-se, contando com a 

sua segunda agência de publicidade, a Gilppe Publicidade e com a ascensão das empresas 

locais (KESSLER e SILVA, 2007). A realidade econômica santa-mariense evoluiu em termos 

de profissionalização e vagas trabalhistas; consequemente, as agências também se modificam 
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estruturalmente (ZAPPE, 1999 apud KESSLER e SILVA, 2007). Constata-se uma mudança 

na infraestrutura das agências, criação de setores e departamentalizações, formação de equipe 

com divisão de tarefas distribuindo o fluxo de trabalho. Côrrea (2006, p.16) afirma que: “a 

existência dos departamentos de apoio vai depender do faturamento da agência”. As autoras 

Kessler e Silva (2007), descrevem que, proporcionalmente, as modificações e crescimento da 

cidade, a agência Gilppe Publicidade, quando fundada, contava com algumas particularidades 

funcionais auxiliadoras em seu destaque no mercado, com profissionais atuantes e sistemática 

de trabalho diferenciada, se comparada à Provenda.  

No início das atividades do mercado publicitário, na década de 60, percebe-se a 

característica de não ser movimentado por profissionais da área, pois as agências dessa época 

“tinham em comum o fato de terem sido criadas por pessoas sem formação acadêmica, ou 

seja, eram pessoas que aprenderam a ser jornalistas ou radialistas ou mesmo a atuarem na 

televisão” (KESSLER e SILVA, 2007, p.6). Essas particularidades referentes aos 

profissionais atuantes na publicidade e as oportunidades de mercado proporcionadas pelos 

clientes em potenciais a serem explorados, influenciou mais tarde, nos anos 80, a setorização 

das agências de publicidade. O “primeiro curso superior em comunicação social na cidade 

começou em 1972, na UFSM7”, segundo Kessler e Silva, (2007, p.6), este fato tornou o 

mercado mais atraente para os publicitários. No decorrer dos anos 70, os proprietários com 

ligação profissional com os veículos de comunicação intermediavam as negociações com os 

clientes, enquanto o setor de criação elaborava as peças publicitárias. 

Neste período, também se fundou a Cepa, Somos Propaganda, a SAB Propaganda e 

Produções Cinematográficas que mais tarde originou a Rocha Lobato Propaganda (KESSLER 

e SILVA, 2007). Os proprietários fundaram as agências citadas após identificarem uma 

oportunidade de mercado, ou uma deficiência estrutural nas agências atuantes e através da 

união de alguns sócios fundaram uma agência com um diferencial, conforme relatam os 

autores no trecho abaixo: 

 
[...] no mercado publicitário santa-mariense, duas agências tinham vocações 
definidas: a Gilppe, com ênfase em comerciais para rádio e a Somos, mais 
qualificada em trabalhos gráficos, e nenhuma delas – inclusive a Cepa – apresentava 
produções significativas na área de televisão, veículo que quase há uma década fazia 
parte dos meios massivos da cidade (LOBATO, 1994 apud KESSLER e SILVA, 
2007). 
 

                                                
7 Sigla da Universidade Federal de Santa Maria. 
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Nos anos 80 e 90, ocorre a fundação de outras agências ainda mais estruturadas, com 

atuação de profissionais formados em comunicação social com habilitação em publicidade e 

propaganda, originando um mercado ainda mais competitivo e profissionalizado (KESSLER e 

SILVA, 2007). Entende-se que as bases primordiais de uma agência são: atendimento, 

planejamento, mídia, criação, produção gráfica e eletrônica (SCHARF, 2006). Em agências de 

pequeno porte, os departamentos de produção gráfica e eletrônica podem ter funções 

diferentes, onde normalmente a execução da peça publicitária é terceirizada a produtoras 

especializadas, deixando estes setores restritamente encarregados da supervisão das mesmas.  

As agências Cepa, Somos Propaganda e Rocha Lobato Propaganda encerraram suas 

atividades dentre essas décadas. Apenas algumas agências fundadas entre os anos 80 e 90 

permanecem atuantes no mercado publicitário santa-mariense, são a Art & Meio Propaganda, 

Cia de Propagandas, J.Adams e Due Design e Propaganda. Com exceção da Cia de 

Propagandas as outras agências continuam filiadas ao CENP. Até a conclusão da presente 

pesquisa, o nome da Cia não se encontra disponível no site e; portanto, concluiu-se que a 

agência não é mais certificada pelo CENP.  

Conforme a evolução do mercado publicitário, aliado ao aumento da demanda de 

profissionais, modernização dos meios de comunicação, ascensão das tecnologias midiáticas e 

o desenvolvimento econômico da cidade e das empresas locais; enfim, com a desenvoltura de 

fatores comuns a qualquer nicho de sociedade propiciando situações mercadológicas, as 

agências, enquanto empresas, acompanham essas transformações. Considerar os motivos 

causadores e influenciadores da fundação de uma agência de publicidade é uma 

particularidade relevante para a pesquisa.  

Logo, pressupõem-se analisar essas empresas do mesmo modo que “a agência precisa 

conhecer a empresa, os produtos, as ações dos concorrentes no mercado, a mídia, além de 

entender a missão, os objetivos e as estratégias de marketing de seus clientes” (LUPETTI, 

2006, p.81). Na breve retrospectiva, ao realizar o embasamento teórico e conforme as autoras 

Kessler e Silva (2007), para descrever sobre o mercado publicitário santa-mariense pode-se 

elencar algumas características empíricas importantes e fatores motivadores da fundação e 

maturidade das agências de publicidade, como o empreendedorismo dos profissionais, 

modernização das técnicas e o relacionamento com o cliente. 

Dentre esses, a primeira verificação é da visão empreendedora dos profissionais que 

fundaram as duas primeiras agências, que tinham pouco conhecimento técnico sobre a 

publicidade, mas reconheciam uma carência de mercado através da proximidade profissional 
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com os meios de comunicação e o reconhecimento do potencial econômico dos anunciantes 

locais (KESSLER e SILVA, 2007). 

Desencadeia-se, então, outro fator que pode diferenciar uma agência de outra, que é 

sua carteira de clientes e o porte comercial destes. Como os clientes da agência são os 

responsáveis por seu faturamento, o relacionamento entre o cliente e agência é decisivo na 

permanência do anunciante. Segundo Kessler e Silva (2007), esse relacionamento foi notório 

a partir do momento que os proprietários das agências também eram diretamente ligados a 

algum meio de comunicação, jornais e rádios locais, ocupando cargos de liderança. 

A partir desse início do mercado publicitário santa-mariense, as modernizações e 

transformações culturais proporcionaram a evolução do fazer publicidade. Depois da década 

de 90 acontece a fundação de outras agências com propósitos mercadológicos diferenciados, 

como descrito a seguir.   

 

 

2.3.2 Agências Santa-marienses Fundadas nos Anos 2000 

 

Jones (2002, p.43) descreve alguns elementos fundamentais que devem ser 

administrados periodicamente nas agências, como “[...] estratégia, operações, cultura, trabalho 

e recompensas” para a consistência de seu destaque no mercado. O autor demonstra que a 

determinação de uma estratégia básica é fundamental para colocar em prática ações ou 

operações que correspondam aos propósitos da empresa. Com o desenvolvimento de uma 

cultura, de uma essência trabalhista, essa agência deve reger o desempenho do trabalho dos 

profissionais e as recompensas obtidas com todos esses esforços.  

Essa administração interna da agência serve também para facilitar sua divulgação 

mercadológica. Sendo a divulgação um meio facilitador quando a empresa busca uma 

repercussão no mercado e, para isso, há ferramentas e meios de comunicação variados 

(PAIXÃO, 2008). No entanto, as agências são empresas requisitadas por seus clientes para 

um fim publicitário. Normalmente essa assistência que a agência presta corresponde a uma 

parcela na participação do gerenciamento de marca. Como qualquer outra empresa, a agência 

tem uma marca, então, deve, também, divulgar a sua marca para o mercado. É através dessa 

propagação da marca que “seu discurso, posturas e elementos materiais de trabalho devem ser 

percebidos por seus consumidores [...]” (MARTINS, 2005, p.17).  
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A geração de profissionais publicitários, aumento na participação dos clientes e 

advento tecnológico são alguns fatores do mercado que influenciam diretamente no sistema 

de trabalho das agências e passaram por importantes modificações nos anos 2000. As 

agências com atuação na cidade acompanharam algumas das mudanças, adaptaram-se a essas 

transformações que também proporcionam o interesse e fundação de novas agências.  

Em 2002, surge o curso de comunicação social com habilitação em publicidade e 

propaganda do Centro Universitário Franciscano8. Na década de 70, a abertura de um curso 

publicitário foi importante para o mercado profissional, segundo observações das autoras 

Kessler e Silva (2007) sobre o curso da UFSM. Estima-se empiricamente que trinta anos 

depois esse fator continua relevante para o mercado. Mesmo sem averiguações científicas ou 

dados exatos, eleva-se o número de profissionais em formação na cidade. Ainda que após a 

conclusão do curso o publicitário faça sua escolha por outro mercado de atuação ou outra 

cidade; normalmente ocorre a sua participação como estagiário nas empresas e/ou agências 

locais durante o seu período de formação. Jaqueline Adams9 (2012a) afirmou em depoimento 

aos acadêmicos do curso de publicidade da Unifra, que o estágio continua sendo a melhor 

forma de ingresso e efetivação no mercado publicitário santa-mariense. 

Nessa primeira década dos anos 2000, ocorrem outras mudanças positivas para o 

mercado publicitário. As novas gerações de publicitários ganharam ainda mais facilidades de 

atuação, pois ocorre uma proximidade de atuação nas agências, abertura de gráficas e 

produtoras de filmes publicitários. As empresas ampliam ou criam houses, ou seja, criam um 

setor responsável pela comunicação que realiza todo o trabalho de uma agência de 

publicidade, um exemplo é a CVI Refrigerantes, representante local da marca Coca-Cola 

Brasil e o curso de idiomas santa-mariense Challenger Brasil.  

O acesso à informação proporciona a maior atenção por parte dos anunciantes à 

publicidade veiculada com sua marca. Essa situação cultural, do aumento das plataformas de 

comunicação e o acesso instantâneo à informação, com a internet, traz mudanças pontuais ao 

mercado. Como observa Roberto Oliveira10 (2012), “hoje o acesso a informação não é mais 

restrito como antes, daí um grande passo para a comunicação”. Para os publicitários a 

popularização da internet e o acesso a computadores e componentes eletrônicos modernos, 

facilitadores no trabalho, trouxeram um adicional importante para colocar em prática os 

                                                
8 A Unifra é uma instituição de curso superior privada localizada em Santa Maria/RS. 
9 Proprietária e atendimento na J.Adams Propaganda em participação à Aula Inaugural da PP realizada em 20 de 
mar. 2012.  
10 Redator e co-proprietário da agência Art & Meio Propaganda em participação à Aula Inaugural da PP 
realizada em 20 de mar. 2012.  
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layouts. Os profissionais buscam o domínio das novas técnicas facilitadoras no processo de 

criação e produção das peças publicitárias.  

Com isso, os cursos técnicos relacionados com computação gráfica e manuseio de 

programas específicos para edição de imagens que proporcionam a criação de layouts, como o 

CorelDraw11 e o Photoshop12, são oferecidos como atividades alternativas pelos cursos de 

graduação. Essa situação de adquirir o conhecimento antes da formação profissional, ou no 

decorrer, unido à distribuição gratuita e popularização desses softwares proporcionaram a 

capacitação de publicitários ainda mais observadores das tendências de mercado em questões 

técnicas e ideológicas. A atuação dos freelancers também se populariza:    
 

Freelancer é o termo utilizado para designar o profissional que presta serviços, sem 
vínculo laboral, de modo independente. A expressão tem origem no início do séc. 
XIX quando, pela primeira vez, Sir Walter Scott a utilizou no seu romance 
histórico Ivanhoe para designar a figura do guerreiro medieval mercenário (free-
lance). [...] O conceito de freelancer está associado, a vários tipos de profissionais, 
nomeadamente, jornalistas, tradutores, web designers, fotógrafos, artistas, 
consultores e formadores (DIAS, 2011, p.01). 
 

Com essas transformações ocorrendo em diversos nichos do mercado, de forma 

notória o fazer publicidade por parte das agências ganha distintas formas de posicionar e 

inserir essas empresas. A partir dos anos 2000, o mercado publicitário em Santa Maria passou 

a ser menos “amador” se comparado aos grandes pólos e capitais, segundo Gerardo 

Martínez13 (2012).  

Algumas agências abriram suas portas, outras firmaram suas raízes. Permanecem 

atuantes no mercado desde as décadas passadas as agências Art & Meio Propaganda, Cia de 

Propagandas, J.Adams e Due Design e Propaganda. Em meados dessa primeira década é 

fundada a partir da união de quatro irmãos a agência 4SC, dos quatro sócios apenas um era 

formado em publicidade. No final da década, em 2009, a YellowBean inicia suas atividades a 

partir da migração para deixar de ser um escritório de design e tornar-se uma agência de 

publicidade. No ano seguinte a IÔ Publicidade e Propaganda é fundada por uma profissional 

graduada em relações públicas. E em 2011, amigos publicitários se reúnem para fundarem a 

Heads Up Comunicação e Marketing.  

                                                
11 Programa para criação de imagens vetoriais em planos com ampla visualização. 
12 Programa de computadores para edição de imagens, geralmente, fotográficas. 
13 Atendimento e co-proprietário da agência Latino América em participação à Aula Inaugural da PP realizada 
em 20 de mar. 2012.  
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 A diferença desta época para os anos anteriores é que a facilidade da inserção dessas 

agências não correspondia apenas aos relacionamentos sociais e profissionais, já que o 

profissional do jornal fundava uma agência em parceria com o locutor da rádio e ambos 

produziam e veiculavam peças para seus clientes. 

Como já explanava Sant’Anna (2003, p.01), “não se pode mais pensar em propaganda 

como um fenômeno isolado. Ela faz parte do panorama geral da comunicação e está em 

constante envolvimento com fenômenos paralelos, onde colhe subsídios”. Essa afirmação 

revela o quão importante é se levar em consideração a comunicação além da mera divulgação 

publicitária, em se tratando de empresas. Entende-se que a comunicação pertence a um 

sistema bastante abrangente. 

Contudo, os fenômenos que surgiram com o desenvolvimento do mercado publicitário 

santa-mariense influenciaram na fundação das agências. As agências, por sua vez, contaram 

com um aspecto comum e vital para seu funcionamento: a inserção e estruturação da sua 

marca no mercado. É notório que, para se diferenciar as agências, adotaram um 

posicionamento de marca. Acredita-se que o gerenciamento dessas marcas, possivelmente 

através do branding, permitiu modos distintos de crescimento dessas agências. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem nível exploratório com abordagens teóricas, classificado por 

uma pesquisa com levantamentos qualitativos. Para desenvolvimento dos conceitos 

apresentados e conteúdos analisados, realizou-se um estudo bibliográfico, através de 

publicações em livros, artigos e revistas que serviu para embasamento na construção da 

abordagem textual da pesquisa. 

No desenvolvimento metodológico deste trabalho, utiliza-se a pesquisa bibliográfica 

para realizar o levantamento teórico necessário, ou seja, como explica Stumpf et al. (2005, 

p.51) “[...] selecionar documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referências e dos dados documentos para que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico”. Compõe a bibliografia os 

textos pesquisados em livros sobre publicidade, administração, comunicação, marketing e 

branding, revistas do CENP, periódicos especializados, sites, blogs e documentos eletrônicos 

sobre publicidade e branding. 

Como as agências de publicidade fazem parte do corpo desta pesquisa, para realização 

de um estudo de campo, que consiste em coletar e analisar dados (DUARTE, 2005), foram 

selecionadas agências filiadas ao CENP, localizadas na cidade de Santa Maria, RS. 

Delimitou-se esta área de abrangência para desenvolver o presente estudo com o propósito de 

atingir os objetivos da pesquisa acadêmica de analisar como se estabelece o branding nas 

agências de publicidade em Santa Maria/RS. A certificação do CENP (2011, p.05) assegura 

que as agências que “cumpram as regras estabelecidas pelas Normas-Padrão [...]”, a obtenção 

do “Certificado de Qualificação Técnica”. Entre outros benefícios, fica assegurado às 

agências o “recebimento do desconto-padrão [...] concedido pela legislação que trata da 

publicidade” (CENP, 2011, p.05).  

Após a definição das agências que pertencerem ao universo abrangente da pesquisa 

(configuração de escolha descrita no próximo subtítulo da metodologia) selecionaram-se 

algumas técnicas para auxiliar na complementação da coleta de dados, como a entrevista. 

Esses métodos são necessários, quando se pretende emergir na essência da agência, em busca 

do entendimento inicial do branding; atentando para o entendimento de como se constrói o 

interesse dos profissionais gestores da agência que mais tarde influenciam na inserção da 

empresa, no mercado publicitário. 
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A primeira fase da pesquisa exploratória iniciou-se com o contato das agências para o 

levantamento de informações básicas através das plataformas de comunicação que estas 

disponibilizavam na internet. Após consulta à lista disponível no site do CENP, sobre as 

agências filiadas, sediadas em Santa Maria, um dossiê começou a ser estruturado pela 

pesquisadora em caráter não oficial, por isso não se encontra disponível para consulta. Esse 

documento foi estruturado para reunir alguns dados básicos das agências como contatos de 

endereço, telefone, site e redes sociais para que a pesquisadora conseguisse identificar quais 

as plataformas de comunicação disponíveis pelas empresas. Outras informações extras foram 

identificadas e levadas em consideração para complemento de conteúdo, mas não serviram 

tecnicamente na presente pesquisa, como a cartela de clientes e a característica das peças 

publicitárias veiculadas sobre a responsabilidade das agências. É possível, em algumas peças 

gráficas circulantes no mercado local e nos veículos de comunicação, identificar a assinatura 

da agência responsável em alguma extremidade da imagem (figura 01). As peças eletrônicas 

dos anunciantes santa-marienses foram observadas; no entanto, não foram encontradas 

assinaturas que representem as agências.  

 

 
Figura 01. Webcard de lançamento do residencial Bauhaus. 

Fonte: E-mail da pesquisadora (2012). 
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A segunda fase da pesquisa exploratória estabeleceu-se com a aproximação às 

agências. Essa abordagem, em profundidade, deu-se com a tentativa de marcar uma reunião 

com os gestores ou diretores de todas as dez agências santa-marienses, filiadas ao CENP. Para 

nortear a proximidade com esses profissionais, a fim de alcançar os objetivos da pesquisa, 

realizou-se uma entrevista, por ser, segundo Fontana & Frei (1994), apud Duarte (2005, p.62), 

“[...] uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender 

nossa condição humana”, para obtenção de dados qualitativos. Essas entrevistas foram 

realizadas com alguns dos proprietários das agências de publicidade, para acréscimo de 

informações, sendo elaboradas questões semi-estruturadas, criando um roteiro (apêndice A) 

para orientação da mesma (DUARTE, 2005).  

Os processos metodológicos citados enriquecem teoricamente a pesquisa, além de 

permitir o desenvolvimento e aplicação da mesma, auxiliam na concentração em relevância 

das análises propostas. A seguir, são descritas as pretensões iniciais no desenvolvimento 

metodológico estipulado para as agências disponíveis para a participação no presente 

trabalho. 

 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo da pesquisa é composto pelas agências de publicidade e propaganda 

fundadas e atuantes no mercado publicitário local. Disponível para consulta no site do CENP 

existe a relação das agências certificadas em Santa Maria/RS. Em dezembro de 2011 a lista 

continha dez agências santa-marienses filiadas, são elas: Art e Meio Propaganda, Due Design 

e Propaganda, Gesttione Publicidade e Marketing, HeadsUp Comunicação e Marketing, Inox 

Ideas, Iô Publicidade e Propaganda, J.Adams Propaganda, Latino América Comunicação, 

Vitrine Comunicação e Gestão de Marcas, YellowBean. Essa listagem de 2011 foi levada em 

consideração para dar seguimento ao levantamento de informações. Não foi possível realizar 

uma atualização em 2012 dos nomes das dez agências certificadas, uma vez que o CENP 

mudou a forma de pesquisa da listagem de agências em seu site, impedindo o acesso a essa 

informação. No entanto, é possível ter a certeza que são dez agências certificadas (figura 02).  
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Figura 02. Página para consulta das agências santa-marienses certificadas. 
Fonte: Site do CENP (2012). Disponível em <http://200.212.54.151/cenp.htm>. Acesso em 04 de jul. 2012. 

 

Em princípio, optou-se pela seleção de apenas duas agências de publicidade para 

tornar mais aprofundada a análise das informações obtidas, permitindo a avaliação dos dados 

obtidos remetendo a uma conclusão comparativa eficaz, com o conhecimento aprofundado e a 

captação de algumas informações na busca de descrever sobre o branding das agências 

citadas anteriormente. Aquelas que forneceram mais possibilidades de contato e meios de 

divulgação fazem parte do corpo desta pesquisa. Não obstante, parte das agências foram 

levadas em consideração para análise, independente da quantidade de informações obtidas. 

Assim, em todas as agências identificadas realizou-se uma breve coleta de informações, 

através das plataformas de comunicação disponíveis por cada uma delas. Esse rastreamento de 

conteúdo dá-se, principalmente através da internet, em sites e redes sociais. Meios esses 

utilizados pelas agências para idealizarem e divulgarem as informações. Até então, o Twitter14 

e o Facebook15 são as redes sociais rastreadas para a obtenção de informações personalizadas 

e fornecidas pelas agências, somando-se os próprios sites das mesmas.  

Tanto a coleta de dados quanto a abordagem nas agências foram realizadas de forma 

semelhante. As plataformas de comunicação online das agências foram acompanhadas 

                                                
14 Microblog personalizado onde os usuários postam informações em até 140 caracteres e recebem conteúdos 
variados da sua rede. 
15 Rede social com abrangência internacional, criada em 2004, considerada o maior site de relacionamentos do 
mundo (TELLES, 2010). 
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periodicamente, uma vez por semana, durante os meses de abril, maio e junho. Os acessos 

foram realizados todas as sextas-feiras, no período da tarde, entre às 17h e 18h. Sites, blogs e 

contas no Facebook foram analisados semanalmente, nesse horário para identificar o 

conteúdo postado pelas agências. Segundo Gil (2002) esse controle da pesquisadora, 

caracteriza uma análise documental com observação sistemática dos conteúdos. Para 

organizar as informações foram separadas em duas categorias, intituladas informações extras 

e informações de marca. Fazem parte das informações extras os conteúdos que não têm 

ligação direta com a agência: notícias, imagens ou curiosidades postadas nos perfis advindas 

de outras fontes. As informações de marca são os anúncios, frases ou trabalhos produzidos 

pela agência para auto divulgá-la ou para promover a comunicação de algum cliente. 

Para realização da entrevista foram efetuados dois contatos telefônicos e um por e-

mail para marcar um encontro. Foram estipuladas apenas essas abordagens; pois, quando 

agendadas as cinco primeiras reuniões a serem realizadas na primeira semana de junho deste 

ano, alguns contratempos prejudicaram o desenrolar da pesquisa. No primeiro contato foi 

solicitada uma reunião por telefone com os diretores das agências. Por parte de sete agências 

foi solicitado o envio de um e-mail explicativo para, assim, ser marcado um encontro (figura 

03). 

 
Figura 03. E-mail enviado as agências.  
Fonte: Criação da pesquisadora (2012). 
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As agências Iô, Latino América, HeadsUp e J.Adams marcaram as reuniões por 

telefone, sem a necessidade de um e-mail explicativo, para os dias 05, 06 e 07/06. As 

entrevistas foram realizadas apenas com a Jaqueline Adams da J.Adams, Caroline Saccol da 

Iô.  A equipe da HeadsUp estava em uma produção eletrônica externa e nenhum profissional 

pôde comparecer. A HeadsUp firmou compromisso de remarcar por telefone a reunião, o que 

não ocorreu até o dia 15/06. O responsável da Latino América, também não pôde receber a 

pesquisadora no horário marcado, mas permitiu a entrevista com uma das estagiárias para 

obtenção de informações básicas. A agência YellowBean disponibilizou no segundo contato 

por telefone um estagiário para prestar algumas informações, pois os responsáveis não 

encontravam-se. Com as agências Art/Meio, Due, Gesttione, Inox e Vitrine foram realizados 

dois contatos telefônicos e o envio de um e-mail, e nenhuma dessas quatro agências retornou 

ou estava disponível para marcar uma reunião até o dia 15/06.  

Então, foram levadas em consideração apenas as agências que proporcionaram as 

mesmas informações, a fim de direcionar a análise da pesquisa. Assim, selecionaram-se as 

agências Iô, J.Adams, Latino América e YellowBean por obterem sites, blogs, redes sociais 

ou disponibilizarem um profissional para entrevista que possibilitou a obtenção de 

informações. Due e Gesttione possuem um site completo com as informações sobre o 

conceito adotado para a prática de seus serviços, clientes, contatos, portfólio, mas por não 

serem informações detalhadas ou atualizadas com frequência não foram levadas em 

consideração. Por obterem apenas uma plataforma de comunicação on line, através do 

Facebook, as agências Art/Meio, HeadsUp e Inox Ideas não proporcionaram informações 

detalhadas do seu negócio, restringindo a abordagem e o conteúdo. Já a agência Vitrine 

Comunicação não disponibiliza nenhuma página em rede social, apenas seu site desativado. 

Ao escolher as agências Iô, J.Adams, Latino América e YellowBean foi possível 

descrever as mesmas informações sobre cada uma. O enredo para descrever sobre o branding 

das agências é composto por um breve histórico de como surgiu a proposta para fundar as 

agências, as plataformas de contato disponíveis, a constituição da equipe, parte ou os 

principais clientes, algumas informações sobre a prospecção e a comunicação das agências. 

Esse conteúdo emitido pelas agências auxiliou o alcance dos objetivos delimitados na 

pesquisa e para revelar outra peculiaridade: das dez agências que compõem o universo da 

pesquisa, apenas as agências Iô e J.Adams demonstraram atenção imediata ao atender o 

pedido de participação. As próprias diretoras dessas agências propuseram-se fornecer as 

informações necessárias para o presente estudo. As agências Latino América e YellowBean 
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não configuram essa característica de participação imediata, pois disponibilizaram um 

estagiário para fornecer tais informações. Acredita-se que o estagiário é um aprendiz 

participante no ambiente interno da agência e, por isso, não caracteriza um funcionário ou 

gestor que tenha vínculo mais aprofundado com a empresa. A estagiária em redação da Latino 

América possuía conhecimento sobre a agência como um todo, mas não possuía informações 

detalhadas sobre a empresa. O estagiário da YellowBean tem uma participação mais 

significativa na agência definida pelo seu tempo de vínculo e papel desempenhado com mais 

autonomia. De qualquer forma, nos dois casos, os estagiários têm uma participação menor por 

sua função e importância como funcionários caracterizando ser as pessoas menos qualificadas 

para fornecer as informações detalhadas sobre as agências, isto se comparados aos gestores e 

donos das empresas. 

 

 

3.2 CONHECENDO AS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 

 

 

3.2.1 Iô Publicidade E Propaganda 

 

Em entrevista, a relações públicas Caroline Saccol falou: “eu trabalhava como 

representante da emissora TvPampa em Santa Maria, quando conheci o Serginho que me 

chamou para trabalhar como atendimento numa conversa informal” (Saccol, 2012). Após 

quase dois anos atuando na função surgiu a oportunidade de, junto com o autônomo Andrei 

Nunes, atual presidente da Ajesm16, fundar em 2010 a Iô Publicidade e Propaganda (figura 

04).  

As formas de contato com a agência são telefone e e-mail, que podem ser 

encontrados através de uma breve pesquisa na internet. Com a busca na internet pode aparecer 

para consulta o hot site da empresa que não está disponível, sem funcionalidade, onde se 

visualiza somente a primeira página com as informações básicas de endereço e telefone. 

 

                                                
16 Sigla da Associação dos Jovens Empreededores de Santa Maria. 
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Figura 04. Identidade visual da Iô. 

Fonte: Disponível em <http://www.iopropaganda.com.br/>. Acesso em: 23 de abr. 2012. 
 

Na agência encontramos três ambientes principais: sala de reuniões, salão da criação 

e sala do atendimento. A equipe da Iô é composta por um profissional de atendimento que 

também desenvolve o planejamento: Caroline Saccol. Gustavo Mirambel é diretor de arte, 

iniciou suas atividades como estagiário de mídia e está na agência desde sua fundação. 

Jaqueline Alonso é a redatora. A pró-atividade é a principal característica da equipe, segundo 

Caroline Saccol. Os profissionais atuantes na empresa são aptos e estimulados a desenvolver 

diferentes funções. Essa característica da versatilidade do profissional auxilia na forma de 

trabalho da Iô, que procura atender a necessidade publicitária de seus clientes de forma direta 

e pessoal, conforme relato:  
O contato com os meus clientes é realizado toda semana. Se eu não posso ir até eles 
ou não é possível marcar uma reunião, procuro telefonar ou enviar um e-mail. Para 
cada um dos meus clientes eu procuro manter um relacionamento ativo. É 
importante essa aproximação para eu conseguir que a criação das peças tenham 
conceitos não triviais (SACCOL, 2012).  
 

Caroline Saccol, responsável pelo atendimento e planejamento, acompanha as peças 

de criação e as revisa antes de enviar para apreciação do cliente. É por isso, também, que ela 

procura realizar ao menos uma visita por semana a seus clientes, para assim, ser uma 

representante fiel das preferências desse cliente dentro da agência. Fazem parte da cartela de 

clientes da Iô a faculdade Antonio Meneghetti, o restaurante DiPastellis, a loja de semi jóia La 

Peregrina, o fast food17 Quick Burger, a loja de móveis e decoração Mobilha, o shopping 

Monet, a loja de materiais de construção Stangherlin, a concessionária Veísa e o plano de 

saúde Vida Card.  

A agência evita a prospecção de novos clientes, por isso a conquista desses acontece 

por indicação dos atuais. Segundo Saccol (2012), “quando há a necessidade de comunicar um 

período de férias, recesso, ou emitir mensagens publicitárias para datas comemorativas, a 

agência envia web cards (figura 05) para os clientes, fornecedores e demais cadastrados no 

                                                
17 Sinônimo popular para restaurante de lanches rápidos, onde o cardápio principal é composto por 
hambúrgueres. 
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mailing. Cabe enfatizar que todos os trabalhos publicitários produzidos na agência são 

revisados pela diretora Caroline Saccol. 

 
Figura 05. Webcard de Boas Festas 2011 Iô. 

Fonte: E-mail da pesquisadora (2012). 

 

 

3.2.2 J.Adams 

 

As informações sobre a J.Adams foram obtidas através de uma entrevista concedida à 

pesquisadora do presente estudo pela publicitária Jaqueline Adams, no dia 06 de junho de 

2012, em sua sala na agência. Com a aplicação do roteiro e no decorrer da conversa foi 

possível identificar o histórico da agência, seu perfil conceitual e sua atuação no mercado. A 

J.Adams surgiu no início dos anos noventa, num ato arrojado de sua fundadora, a publicitária 

Jaqueline Adams: “na verdade foi uma sequência de fatos na vida que me levaram abrir a 

minha própria agência” (ADAMS, 2012b). 

As experiências como estagiária em redação, e por vezes também atuando como 

atendimento, somando-se aos acontecimentos profissionais e pessoais motivaram a vontade de 

criar sua própria agência no mercado santa-mariense. Daí o nome da agência ser criado a 

partir do nome da publicitária. Essa escolha foi motivada pelo desejo de gerar uma marca que 

unisse empresa e fundador. Também foi uma estratégia para que o mercado publicitário, 
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clientes e fornecedores fizessem uma ligação alusiva entre a profissional e a agência, 

identificando nessa agência o perfil da profissional e vice-versa. 

Desde o inicio até os dias atuais, a principal motivação da publicitária em gerenciar a 

empresa é o relacionamento desta com os seus clientes, segundo Adams (2012b) “a motivação 

principal da agência é o compromisso que eu tenho com os clientes”. A aproximação da 

agência com seus clientes ocorre principalmente por meio de e-mail e telefone. No decorrer 

dos anos, a agência optou por não realizar a prospecção de clientes. O relacionamento com 

novos clientes dá-se através de indicações dos atuais. Por isso, é descartada a criação de um 

site. O fato de ter uma rede social, optando pelo Facebook, serve tão somente para rastrear a 

movimentação de seus próprios clientes (figura 06). 

 

 
Figura 06. Identidade visual da J.Adams. 

Fonte: Disponível em <https://www.facebook.com/jadams.santamaria>. Acesso em: 18 de jun. 2012. 
 

A equipe tem um perfil tradicional: é composta pela proprietária e também 

atendimento Jaqueline Adams, um planejamento, um redator e um diretor de arte. Uma 

característica da equipe da J.Adams é que todos os profissionais devem ter um perfeito 

relacionamento com o cliente; ou seja, realizar o papel de atendimento no ambiente interno da 

agência de maneira satisfatória. Desde o setor de atendimento até o da criação, os 

profissionais da agência têm livre contato com os clientes, através de telefone ou e-mail, 

principalmente no decorrer da produção ou ainda quando solicitadas alterações nas peças. Se 

houver necessidade de visitar o cliente ou de repassar um pedido de trabalho para a equipe de 

criação, esta responsabilidade é do atendimento. Em decorrência disto, há dois ambientes 

principais na agência: a sala de recepção e da atendimento e a área de criação. 

Essa dinâmica de trabalho influencia na pouca circulação de clientes na agência,  já 

que os anunciantes são antigos e o índice de parcerias desfeitas é ínfimo (apenas um desde a 

fundação da empresa). A cartela de clientes é composta pelo Clube Recreativo Dores, as 

concessionárias Chevrolet e Minami Motors, Fótons Vestibulares, Royal Plaza Shopping e a 
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SEDUSFM – Seção Sindical dos Docentes da UFSM, entre outros. Os serviços básicos de 

publicidade são prestados, bem como alguns trabalhos que envolvem relações públicas com a 

organização de eventos e orientação ao uso das novas plataformas de comunicação originadas 

pela internet.  

 

 

3.2.3 Latino América 

 

Ariadni Loose, 21 anos, é estagiária no setor de redação da agência e se prontificou a 

prestar algumas informações sobre a agência Latino América. O complemento dessas 

informações foi obtido através de conteúdo disponibilizado no site e no Facebook da agência.   

Desde 1993 a agência Latino América atua no mercado publicitário santa-mariense, 

com a proposta de fazer publicidade de maneira diferenciada. Com o apoio de uma empresa 

de administração, segue um plano de crescimento organizacional. É um método que auxilia no 

relacionamento interno e externo da agência. Para estabelecer contato com os seus 

stakeholders a agência posta com frequência no seu hot site18 e redes sociais19 conteúdos que 

revelem um mesmo conceito para a sua comunicação, estabelecendo assim a publicidade da 

própria marca (figura 07). 

 

 
Figura 07. Identidade visual da Latino América. 

Fonte: Divulgação do site. 
 

Na descrição do site da agência há uma frase que diz: “criatividade não pode ser coisa 

de apenas um setor, tem que fazer parte de toda a equipe” (LATINO AMÉRICA, 2010). A 

equipe da Latino América é composta por dois sócios-gerentes da agência Gerardo Martínez e 

                                                
18 Link do site <http://www.latinoamerica.com.br/>. Acesso em 4 de jul. 2012. 
19 A fanpage no Facebook é <https://www.facebook.com/pages/LATINO-AM%C3%89RICA-
Comunica%C3%A7%C3%A3o/200883423288353>. Acesso em 4 de jul. 2012. 
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Juliane da Cunha. Vanessa dos Anjos é atendimento. Na recepção Bruhna Lima e Cynthia 

Cruz. Na redação João Homrich e suas estagiárias Ariadni Loose e Juliana Gallo. Os diretores 

de arte são Diego De Grande, Punch e Raphael Vargas, que contam o auxílio da estagiária 

Juliana Arruda. Raissa de Medeiros desempenha o papel de mídia na agência. Luziane 

Oliveira cuida do financeiro. Pela composição da equipe, percebe-se que a Latino América 

obedece às departamentalizações compreendidas pelas agências de publicidade. Mesmo com 

cada profissional desempenhando a sua própria função, após a conclusão das peças 

publicitárias o diretor Gerardo Martínez faz a revisão da arte, para só assim serem enviados 

aos clientes. Sobre isso a estagiária relata: 
 

Eu não concordo muito com a sistemática da agência de todos os trabalhos passarem 
pelo Gerardo. Por que, assim, tudo fica conforme ele acha correto, muito ao gosto 
pessoal dele. É compreensível ter na agência esse sistema hierárquico, cada um 
desempenhando a sua função, mas, seria legal cada um ter autonomia. O fato de a 
equipe não ter acesso a alguns sites por escolha do diretor, é algo que dificulta na 
criação. Eu acho que uma agência deve estar conectada com o que está acontecendo 
no mundo, sei lá (LOOSE, 2012). 
 

O ambiente de trabalho na agência proporciona um relacionamento visual, todas as 

repartições são de vidro, separando recepção, criação, direção que também é atendimento. 

Quando alguém chega à agência pode ter um contato visual com toda a estrutura e reconhecer 

a equipe da empresa. Nesta agência parece que o ambiente externo é levado em consideração, 

pois a agência procura investir sistematicamente em seu relacionamento com os clientes, 

desenvolvendo peças publicitárias e brindes. Pode-se identificar nos perfis da agência no 

Facebook a emissão de conteúdos próprios da Latino América atingindo assim profissionais, 

fornecedores, concorrentes, estudantes, clientes e quem mais seguir ou procurar saber sobre a 

empresa. Os principais clientes da agência são o residencial Bauhaus, marca Bramoto, loja de 

roupas e calçados Código, cooperativa Cotrel, o jornal Diário de Santa Maria, a ótica e 

relojoaria Gaiger, a Motodez das cidades de Pelotas, Passo Fundo e Carazinho, a rede de 

supermercados Rede Super e o Theatro Treze de Maio. 

 

 

3.2.4 Yellowbean 

 

O contato com esta agência aconteceu através de uma entrevista com Rodrigo Barbosa 

Fontana, 25 anos, estagiário na agência há mais de um ano, sendo que prestou as informações 

necessárias para descrever sobre a empresa. 
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Retornando a Santa Maria, após uma temporada de sete anos em Londres, Danielle 

Vizzoto e  Rafael Stecca, em meados de 2009, montaram um escritório de design. Nessa 

empresa eram criadas marcas para os clientes, que mais tarde sentiram a necessidade de 

propagar seus serviços. Assim, dois anos depois surge a oportunidade de transformar o 

escritório em uma agência de publicidade. Nasce, então, a YellowBean.  

Com o intuito de obter a certificação do CENP, a agência desativou seu site em 2010 

(figura 08), passando por modificações internas e na comunicação. É possível entrar em 

contato com a agência através de e-mail ou telefone. Atualmente não há interesse de 

prospecção no mercado, e sim de fortalecer o relacionamento da empresa com seus clientes. 

Assim, a conquista de outros clientes ocorre na forma de indicação.  

 

 
Figura 08. Site da YellowBean. 

Fonte: Disponível em <http://www.yellowbean.com.br/>. Acesso em 21 jun. de 2012. 
 

O escritório proporciona o trabalho da equipe no mesmo ambiente, fator que 

possibilita o contato direto dos profissionais com todos trabalhos desenvolvidos internamente. 

Dessa forma, os profissionais da agência acreditam que o trabalho em equipe é 

potencializador na qualidade dos trabalhos produzidos, como explica: 
 

Quanto à relação da equipe, é muito boa. O escritório é pequeno e toda equipe fica 
junto no mesmo ambiente, fator que possibilita o contato direto de toda equipe com 
todos os trabalhos realizados lá dentro. Dessa forma o trabalho é em equipe, 
potencializando a qualidade dos trabalhos que saem de lá. O sistema, é o comum, 
temos um atendimento, dois redatores e diretores de arte formados em design o 
trabalho passa por todas as etapas do processo criativo (FONTANA, 2012). 
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A equipe é composta pela diretora de atendimento e dona da agência Danielle Vizzoto, 

Rafael Stecca dono e diretor de criação, Rodrigo Fontana estagiário de redação e 

planejamento e os diretores de arte Thiago Tunes e Vinícius Nunes.  

O sistema setorial da agência ocorre da seguinte forma; o trabalho passa por todas as 

etapas do processo criativo, até ser lançado no mercado. O relacionamento com o cliente 

durante esse processo é através de e-mails e telefone. A necessidade de marcar uma reunião 

ocorre no início e no final do processo criativo, para assim, estruturar o pedido e apresentá-lo 

para o cliente. A carta de clientes da agência é composta pela loja especialista em iluminação 

Ilumine, calçadista Vizzara, Ecube Arquitetura, madeireira Sultrat, salão de beleza Cabeça 

Feita, Associação dos Professores Universitários de Santa Maria - APUSM, os restaurantes 

Delícias do Chef, Fábrica dos Chefes e Matsuri. 
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4 ANALISANDO O BRANDING NAS AGÊNCIAS 

 

Através da coleta de dados e das informações obtidas, foi possível descrever sobre 

uma parcela significativa do mercado publicitário: as agências de publicidade. É perceptível 

que as agências Iô, J.Adams, Latino América e YellowBean adotam posturas personalizadas e 

únicas na estruturação de suas marcas. Contudo, uma semelhança presente nas quatro 

agências é que todas foram fundadas por profissionais que buscavam, ideologicamente, 

formas distintas de trabalhar com publicidade no mercado santa-mariense. Com a descrição 

dos históricos das empresas verificou-se que cada gerente tinha suas próprias percepções das 

características da profissão e de suas pretensões para com o mercado. As relações 

profissionais construídas por cada um influenciaram a formação do propósito dessas agências 

e a inserção dessas marcas. 

Essas situações pessoais dos gerentes também foram determinantes no posicionamento 

da empresa, sendo esse, fator norteador da inserção da agência no mercado. No caso da 

publicitária Jaqueline Adams, sua experiência de mercado e os relacionamentos constituídos 

enquanto estagiária, auxiliaram na decisão de nomear a empresa. De um modo geral, quando 

essas quatro empresas ingressaram no mercado apresentaram em seus conceitos diferentes 

propostas na forma de trabalho interno das agências. Empregar uma dinâmica de trabalho 

diferenciado foi a meta dos profissionais que adotaram estilos que combinassem com suas 

agências, e vice-versa, agências essas que seguissem sua metodologia de trabalho. Um 

exemplo disso é o fluxo de trabalho dentro da agência YellowBean, onde os processos 

criativos são acompanhados por todos profissionais.  

Ficou claro que essa distinção no relacionamento do trabalho interno ocorreu nas 

agências influenciando, principalmente, no perfil das equipes de acordo com o papel 

desempenhado por cada profissional. Desse modo, na Iô, a equipe prima pela pró-atividade 

dos profissionais que devem desempenhar mais de uma função. Na agência J.Adams todos 

devem saber conversar e atender o cliente. Na Latino América cada um desempenha a sua 

própria função. Na YellowBean existe um sistema cooperativo em que todos desempenham 

suas atividades, no entanto, estão dispostos a auxiliar uns aos outros. Essas características no 

ambiente interno das agências demonstram como é regido o trabalho desempenhado em 

equipe. Por sua vez, o trabalho desempenhado pelos profissionais dentro da empresa 

proporciona a identificação de como se estabelece o relacionamento com os clientes. Pois, 



 
 

53 

segundo afirma Paixão (2008) a sintonia no relacionamento do cliente com a empresa é um 

retrato da organização positiva do ambiente interno da mesma.  

Cada atendimento das agências possui uma forma peculiar de atender seus clientes. 

Na Iô e YellowBean o relacionamento online faz parte da rotina de trabalho. No entanto, 

ambas primam pelo contato físico com o cliente. A atendimento da Iô visita seus clientes 

semanalmente, já a da YellowBean duas vezes durante o processo de criação do pedido de 

trabalho. Na J.Adams o contato com seus clientes ocorre uma vez, quando a atendimento 

desloca-se até o cliente para captar as informações necessárias, para assim dar início ao que 

será criado na agência.  

Com a identificação de como acontece a aproximação entre agência e cliente 

explicam-se os dois primeiros pilares do branding, de acordo com Fantinelli e Feijó (2012) 

são o de gestão e marketing. Os esforços publicitários da agência voltados para o mercado 

com o propósito de promover a sua própria marca não se configuram nas agências Iô, 

J.Adams e YellowBean. As plataformas de contato disponíveis pelas agências são indícios 

de como essa empresa pretende ser percebida pelo mercado, pelos concorrentes, fornecedores 

e clientes. A agência Latino América é a única que disponibiliza conteúdos publicitários para 

públicos diversos, fornecedores, clientes, concorrentes, acadêmicos de publicidade e 

profissionais que acompanham a sua rede social no Facebook (figura 09). 

 
Figura 09. Peça Institucional da Latino América. 

Fonte: Fanpage do Facebook da Latino América Comunicação. Disponível em 
<https://www.facebook.com/pages/LATINO-AM%C3%89RICA-

Comunica%C3%A7%C3%A3o/200883423288353>. Acesso em 04 jul. de 2012. 
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Esses desenhos de administração moldados com a fundação da agência, forma de 

trabalho da equipe e comunicação publicitária são diferentes em cada uma das empresas 

analisadas por corresponderem a propósitos particulares. Além de regerem a sua participação 

no mercado, compreendem alguns passos previstos pelo conceito de branding. Segundo os 

autores e os referenciais teóricos utilizados, o branding acontece a partir da união da gestão 

administrativa, marketing e publicidade. A sinergia desses três pilares começa a se estabelecer 

através de esforços internos, para assim, mobilizarem-se as ações externas, como afirmam 

Fantinelli e Feijó (2012).  

Na maioria dos casos, o diferencial das agências não é perceptível a partir de seus 

esforços publicitários. As ações estratégicas de cunho publicitário são, em sua maioria, 

webcards com mensagens informativas ou comemorativas, originadas principalmente pelo 

interesse do gerente-administrador das agências. Essas peças são direcionadas apenas a um 

público-alvo que, por vezes, abrange apenas clientes e fornecedores, possíveis perfis do 

target20 dessas empresas. O target da agência Latino América parece ser mais abrangente, 

pois a empresa procura emitir com frequência conteúdos publicitários variados que atinjam 

diversos perfis nas suas redes sociais. Percebeu-se que na Iô, J.Adams e YellowBean esses 

esforços são descartados, por não corresponderem diretamente às pretensões da agência com 

seus clientes. Por isso, no caso dessas agências, não se identificam os esforços publicitários 

desta empresa para com seus clientes, concorrentes e demais públicos. As últimas três 

agências transparecem sua preocupação em manter um relacionamento ativo com seus 

clientes. As responsáveis por essas agências reconhecem a capacidade de produção e 

disponibilidade em atender uma carta com quantidade limitada de clientes. Esse 

conhecimento aprofundado do seu próprio negócio e da capacidade de inserção no mercado 

influencia no posicionamento das agências. 

Não foi possível identificar na fala dos representantes das agências Iô, J.Adams, 

Latino América e YellowBean, se possuem um planejamento que compreende o cumprimento 

de algumas etapas num certo espaço de tempo para atingir determinados objetivos. A 

estagiária da Latino América mencionou que a agência possui um plano de crescimento; no 

entanto, não especificou como se estabeleceria tal desenvolvimento. Assim, não é possível 

afirmar se essa gestão administrativa procura evoluir e organizar seus objetivos conforme o 

desenvolvimento dos preceitos compreendidos pelo marketing descritos por Cobra (2005) e 

                                                
20 Target, em inglês, quer dizer alvo. O uso publicitário da expressão não pretende designar apenas público-alvo, 
mas também os objetivos gerais a que se quer atingir com a estratégia de comunicação. Disponível em 
<http://pontodemarketing.blogspot.com.br/2011/03/o-que-e-target.html>. Acesso em 09 de jul. 2012.  



 
 

55 

Kotler (2009), os quais afirmam que o marketing realizado pelas empresas preocupadas em 

zelar por suas marcas deve organizar seus esforços internos e externos em planos de ação.  

Pode-se perceber, através de pesquisa simples e análise do conteúdo dispostos nos 

hotsites21 e ainda na postura dessas ultimas agências que seus fundadores buscam inserir a 

marca de suas empresas com o discurso de serem inovadoras e executarem a propaganda de 

seus clientes com ações e idéias ainda mais criativas. No entanto, Roberto Oliveira (2012) 

afirma que “o principal produto de uma agência continua sendo idéias; o que mudou foram os 

veículos para a divulgação dessas idéias. A propaganda absorve rapidamente esses 

equipamentos e os utiliza da melhor maneira”.  

No conhecimento das agências chegou-se ao entendimento de como o sistema 

administrativo, de trabalho e de inserção se constrói internamente e como essas ferramentas 

auxiliam na inserção da empresa no mercado. Através do diagnóstico das informações, 

proporcionadas pelos gestores e com o conhecimento dos motivos de fundação da agência, 

realização do trabalho interno dos profissionais, relacionamento da empresa com seus clientes 

e fornecedores foi possível identificar quais os propósitos dessa empresa e como se estabelece 

sua inserção no mercado.  

 

 

                                                
21 Expressão utilizada para designar o site personalizado para uma marca de empresa, serviço ou produto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o acompanhamento, nas duas fases da pesquisa exploratória, das dez agências 

certificadas pelo CENP em Santa Maria/RS (Art e Meio Propaganda, Due Design e 

Propaganda, Gesttione Publicidade e Marketing, HeadsUp Comunicação e Marketing, Inox 

Ideais, Iô Publicidade e Propaganda, J.Adams Propaganda, Latino América Comunicação, 

Vitrine Comunicação e Gestão de Marcas, e YellowBean) e o levantamento do referencial 

teórico, percebeu-se como uma prestadora de serviços consolida sua própria marca, 

administrando os percalços do mercado. As agências de publicidade possuem características 

próprias de atuação, motivadas pelo interesse dessas empresas em utilizar formas 

diferenciadas de introdução no mercado. 

A restrição do número de agências, de dez para apenas quatro analisadas, reduziu a 

possibilidade de generalização do mercado publicitário santa-mariense. Não obstante, foi 

possível a reunião do conteúdo necessário para resolver a problemática e os objetivos 

delimitados no presente estudo. Averiguou-se que, enquanto prestadora de serviços, a agência 

de publicidade deve, de alguma forma, consolidar a sua própria marca. Constatou-se que o 

fluxo de negócios de uma agência acontece de maneira diferenciada, conforme os clientes 

para os quais ela presta seus serviços, pois o ato de divulgação dos serviços e/ou produtos das 

empresas anunciantes, em geral, fundamenta-se através da publicidade. 

Antes de atingir o objetivo geral, qual seja analisar como se estabelece o branding 

dessas empresas no mercado, estipularam-se algumas etapas. Essas etapas são compreendidas 

pelos objetivos específicos, que auxiliaram a atingir o objetivo geral da pesquisa. O primeiro 

objetivo específico era de identificar quais forças do mercado publicitário local influenciam 

na inserção da agência. Percebeu-se que nas empresas analisadas Iô, J.Adams, Latino 

América e YellowBean, o mercado publicitário é pouco influenciador nos propósitos, sendo 

que não gera influências para atuação e inserção das mesmas. O fator principal da constituição 

do branding dessas empresas é o relacionamento com seus clientes. O advento da tecnologia, 

que trouxe facilidades proporcionadas pela internet, influenciaram no modo prático de fazer 

publicidade, caracterizando uma das forças do mercado publicitário local. Pouco foi 

mencionado por parte dos entrevistados, que direcionaram suas observações no fato do 

relacionamento aproximado e instantâneo com seus clientes. É apreciável que as fundadoras e 

também diretoras das agências Iô e J.Adams, respectivamente Caroline Saccol e Jaqueline 
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Adams, possuem uma visão bastante abrangente das tendências do mercado publicitário, 

focado nas pretensões de seus clientes e pouco nas suas empresas.  

Com isso, percebeu-se que os propósitos das agências correspondem a busca do 

relacionamento ativo com o cliente. Esse também pode ser encarado como um propósito do 

fundador da agência enquanto profissional. Esses profissionais pretendem atuar no mercado 

através de relacionamentos consistentes de trabalho, com a conquista de clientes que 

proporcionem contas duradouras, uma situação que influencia na equipe e no trabalho 

desempenhado pela agência, que deve adequar-se ao cliente e zelar por uma sinergia positiva 

no relacionamento. 

Essa situação em que os fundadores, também diretores das agências, asseguram suas 

perspectivas de inserção no mercado baseando seus esforços apenas no relacionamento com 

seus clientes, proporciona a solução de outro objetivo específico qual seja de perceber se a 

agência modifica seus esforços de crescimento no mercado com o passar dos anos, ou se 

mantém desde sua fundação. As diretoras Caroline Saccol e Jaqueline Adams, 

respectivamente das agências Iô e J.Adams, procuraram fundar suas empresas a partir de 

situações pessoais e profissionais particulares que, igualmente proporcionaram a criação das 

empresas a partir do relacionamento com anunciantes da cidade. O escritório de design 

YellowBean virou uma agência de publicidade para continuar assistindo seus clientes, 

conservando essa relação profissional. Então, as agências desde sua fundação e com o passar 

dos anos procuram fortalecer-se no mercado desempenhando um relacionamento de trabalho 

ativo com os clientes.  

Com isso, as agências procuram comunicar-se ativamente com seus clientes, 

estabelecendo contato direto para realização e desempenho do trabalho interno. E também, 

por que os clientes atuam como prospectores dessas agências. As empresas Iô, J.Adams, 

Latino América e YellowBean não investem em meios de divulgação. A conquista de novos 

clientes dá-se pela indicação dos atuais. Essas informações respondem outros dois objetivos 

específicos: entender como é a prospecção de novos clientes e verificar quais as plataformas 

de comunicação que as agências utilizam para se comunicar com seus públicos. Esses dois 

objetivos procuram explicar como acontece a comunicação publicitária dessas empresas. O 

ambiente interno aparece novamente como norteador dessas ações por parte das agências. 

Cada agência disponibiliza um canal de comunicação com um propósito específico, qual seja 

facilitar a comunicação com seus clientes, fornecedores e colaboradores. Os contatos por 

telefone e e-mails são os mais utilizados em detrimento das redes sociais. No caso da Iô e 
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YellowBean os canais da internet nem se quer foram mencionados. Para emitir comunicados 

ou comemorar alguma data festiva relevante para os negócios da agência ou do cliente é 

utilizado contato direto e instantâneo via e-mail. A Latino América é a única que mencionou a 

confecção e envio de brindes com a marca da agência. 

Através do levantamento dessas informações é possível descobrir se é pelo 

posicionamento ou pelos serviços prestados que as agências se assemelham ou se diferenciam. 

A pesquisadora considerou como a agência se organiza no ambiente interno, com seus 

colaboradores e clientes. De maneira geral, é possível identificar algumas características 

próprias influenciadas, a partir dos propósitos da agência de manter um relacionamento ativo 

entre esses públicos. A forma como as agências realizam o atendimento ao cliente é uma 

característica própria, pois esse trabalho é realizado de forma diferente em cada uma delas. 

Ao analisar que as agências de publicidade no mercado desempenham a mesma função 

compreendida teoricamente; ou seja, todas assistem à necessidade de comunicação 

publicitária do cliente proporcionando soluções de campanhas ou peças. As agências se 

assemelham então, tanto por seu posicionamento de mercado, quanto pela prestação de seus 

serviços. 

Ao se explicar os objetivos específicos, é possível atingir o objetivo geral da pesquisa 

acadêmica, que procurou analisar como as agências de publicidade e propaganda localizadas 

na cidade de Santa Maria/RS realizam seu branding. Com o diagnóstico das informações, 

baseadas nos preceitos da gestão estratégica, marketing e publicidade realizado nas empresas 

disponíveis para análise, Iô Publicidade e Propaganda, J.Adams Propaganda, Latino América 

Comunicação e YellowBean, percebeu-se que a inserção dessas agências no mercado 

acontece de forma tímida, ou seja, as ações adotadas não são projetadas para o mercado a fim 

de atingir todos ambientes interno e externo. Essas ações não têm cunho publicitário 

institucional e sim de propaganda informativa, estabelecidas para atingir um público que 

exige um relacionamento ativo, bem como seus fornecedores e clientes.  

O presente trabalho buscou, desde a sua concepção, compreender como as agências de 

publicidade e propaganda, localizadas na cidade de Santa Maria/RS, realizam seu branding. 

Foi possível compreender esse sistema nas agências, através da descrição das teorias 

pesquisadas sobre marketing e branding e aplicação destes conceitos ao objeto de estudo 

selecionado. Após analisar o objeto de estudo da pesquisa, composto pelas agências santa-

marienses Iô Publicidade e Propaganda, J.Adams, Latino América e YellowBean, 
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identificaram-se informações necessárias, que possibilitam o desenvolvimento do branding 

nas empresas.  

Por intermédio do conteúdo descrito no presente estudo, revelou-se uma contradição 

do mercado publicitário santa-mariense, já que as agências participam do branding de seus 

clientes, auxiliando em sua construção e concepção; contudo, menosprezam a construção do 

seu. Essas empresas, atuantes como agências de publicidade, possuem algumas 

particularidades comerciais, partindo de sua estrutura organizacional e trabalhista com 

algumas distinções se comparadas a outros empreendimentos. Tecnicamente, procuram 

atender seus clientes, proporcionando subsídios em seus serviços que façam toda a assistência 

necessária, permitindo a constituição de elos; os quais, deixem o cliente conectado a essa 

agência pela capacitação de prestar seus serviços. Portanto, as agências sabem desenvolver o 

branding para os seus clientes, mas pouco desenvolvem ou analisam seus próprios negócios, 

seu próprio branding.  

Configurou-se, assim, um estudo com desenvolvimento teórico aplicado em fatores 

publicitários práticos no mercado que permitiu a conclusão desta pesquisa acadêmica. Entre 

outros pontos, a pesquisa realizada pode auxiliar as próprias agências de publicidade, na 

medida que esclarece sobre as novas formas de constituir sua divulgação e planejar a sua 

inserção no mercado através do branding. Também pontuaram-se esclarecimentos sobre a 

situação atual do mercado publicitário na cidade de Santa Maria, proporcionando assim, 

contribuições na área da publicidade e para os interessados pelo assunto: acadêmicos, 

professores, profissionais, entre outros. A partir deste estudo, futuras pesquisas sobre o 

mercado publicitário local podem ser concebidas descrevendo sobre o marketing de 

relacionamento, englobando o entrosamento dos clientes com as agências; haja vista ter sido 

um assunto retratado pelas agências e serviu de base para as análises do presente estudo. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

Roteiro elaborado pela pesquisadora, para nortear a entrevista a ser realizada com os 

proprietários das agências selecionadas no estudo. O propósito da entrevista é avaliar o quanto 

os profissionais influenciam no branding da agência. 

_________________________________________________________________________ 
Nome: 

Formação acadêmica: 

Tempo de formado: 

_________________________________________________________________________ 
1- Qual foi a motivação principal em gerenciar a agência? 

 

2- Como você avalia a motivação principal da agência como empresa? 

 

3- Quais os serviços prestados pela agência? 

 

4- O relacionamento agência e cliente como se estabelece nesta empresa? 

 

5- A equipe, os profissionais atuantes na agência, correspondem à sistemática da agência? Em outras palavras 

“são a cara da empresa”?  

  

6- Você segue um perfil profissional, ou quais características você considera quando faz alguma contratação? 

 

7- Como você avalia seu relacionamento com a agência?  

 



 
 

 

  

 

 

 


