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trajetória foi descrevê-los da seguinte forma: 

 

 “São crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer?”.  

 “Mas nem por isso ficaremos parados. Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão”. 

“Quem inventou o amor? Explica, por favor”. 

 

Respectivamente, esses trechos são dedicados: 

Aos meus pais, Rejane e Paulo. 

Aos meus inigualáveis amigos. 

E por fim, ao Diego.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir do contexto da modificação do processo de remunera-

ção, que tange o desconto – padrão de agência de publicidade e propaganda. Nesse cenário, o estu-

do tem a objetividade de analisar possíveis consequências que podem ser identificadas na relação 

entre as agências inseridas no mercado publicitário de Santa Maria com seus clientes/anunciantes a 

partir da alteração que implica a modificação do processo de pagamento do desconto padrão de 

agência.  O referencial teórico apresentado para a análise compreende temas como a importância da 

ética profissional; O início das formas de remunerações no mercado mundial e brasileiro; A história 

do mercado publicitário de Santa Maria, A Relação entre Agências com seus clientes e veículos de 

comunicação. A partir do embasamento teórico, foram definidas categorias para concretização de 

entrevistas que foram realizadas com cinco agências de publicidade e propaganda certificadas ao 

CENP e também com o do Grupo RBS, representado pela Rádio Atlântida. Por fim, a pesquisa vi-

sou compreender se houve ou não possíveis alterações da relação entre as agências com seus clien-

tes no mercado de Santa Maria.  

 

Palavras – chave: 

Relação, Ética, Desconto Padrão. 

 

ABSTRACT 

 

This work was developed in the context of the modification process compensation which regard the 

discount - standard of advertising and marketing agency. On this context, the study has the ob-

jetivity of analise possible consequences that can be identified on the relation between the agencies 

inserted in the advertising market of Santa Maria with their clients/advertisers from the change that 

involves the modification of the procedure for payment of the standard discount agency. 

The theoretical referential present on this analysis comprises themes as the importance of profes-

sional ethics; the beginning of the forms of remuneration in the world and Brazilian's market; the 

history of the advertising market in Santa Maria, The relation between agencies with their clients 

and medias. 
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From the theoretical basis, were defined some categories for implementation of interviews that were 

conducted with five advertising agencies certified at CENP and also with the RBS Group, repre-

sented by Rádio Atlântida. Finally, the research aimed to understand whether there were possible 

changes in the relationship between the agencies with their clients in the Santa Maria. 

 

Keywords: 

Discount – standard; ethics; relationship. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Para que uma agência de publicidade e propaganda tenha seu trabalho realizado de maneira 

eficaz, é necessário que haja primeiramente um ambiente propício, aonde exista a confiança entre as 

partes para que seus serviços atinjam os objetivos pretendidos. Dentro deste contexto, é importante 

para a agência manter um bom relacionamento com seus clientes/anunciantes, veículos de comuni-

cação, fornecedores e prestadores de serviços.   

Nesta relação, o setor publicitário no país conta com diversos órgãos reguladores, uma vez 

que, estes determinam através de documentos, recomendações e leis que fazem o papel de mediado-

res da relação, dentre estes órgãos estão o Código de Ética Publicitário, Associação Brasileira de 

Agências de Propaganda, ABAP, o Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP, sendo que este 

órgão surgiu na década de 90 para interceder de forma concreta nas relações comerciais no setor.  O 

Conselho foi responsável, por exemplo, de regulamentar as formas de remuneração das agências, 

dentre elas, temos o Desconto – Padrão de Agência, que tem por objetivo, assegurar o direito das 

agências certificadas pelo CENP os 20% de comissão sobre a veiculação de mídia.   

Essa remuneração é uma das mais utilizadas no mercado, e seu processo de repasse ocorria 

da seguinte forma: eram os veículos de comunicação que repassavam este valor para as agências, 

em alguns casos, poderia ocorrer do cliente não saber de tal valor.  

Entretanto, ocorreu uma modificação na forma de faturamento dos veículos de comunicação 

filiados a Rede Globo de Comunicação, como o Grupo RBS, que atua nos estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina  e como consequência a mudança no processo de repasse da remuneração 

do desconto – padrão, dessa maneira em junho de 2011, tornou-se de responsabilidade da agência a 

emissão da nota fiscal que cobra diretamente o cliente/anunciante o valor da comissão referente à 

veiculação de mídia prevista pela Lei 4.680/65.   

Essa modificação gerou algumas discussões, dentre elas, se esta mudança poderia compro-

meter a relação de confiança entre as agências de publicidade e propaganda e seus clien-

tes/anunciantes.  

Dentro desta realidade, o estudo buscou identificar se após a modificação  na forma de fatu-

ramento dos veículos, que implica da mudança do processo na remuneração do desconto-padrão, se 

houve alguma alteração ou possível consequência na relação entre agências de publicidade e propa-
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ganda certificadas pelo CENP com seus clientes/anunciantes no mercado publicitário de Santa Ma-

ria - RS.  

Para isso foi realizada uma pesquisa contando com uma amostra de cinco agências da cidade 

de Santa Maria certificadas pelo CENP, já que o mesmo compromete-se com as agências de publi-

cidade e propaganda, que alcançarem metas de qualidades - estabelecidas pelo próprio órgão, desta 

forma, a agência é habilitada ao recebimento do “Certificado de Qualidade Técnica” e fará jus ao 

“desconto-padrão de agência”, não inferior a 20% sobre valor dos negócios que encaminhar por 

conta e ordem de seus clientes
1
.   

A escolha do tema está relacionado ao fato em que, o presente trabalho busca ampliar o co-

nhecimento sobre um assunto recente, uma vez que, não apresenta pesquisas ou estudos teóricos 

mais aprofundados sobre os reflexos da alteração na lei referente à mudança do processo da forma 

de remuneração do desconto – padrão de agências de publicidade e propaganda e seus efeitos na 

relação entre estas e seus clientes/anunciantes referente ao mercado publicitário de Santa Maria – 

RS.  

Pois, desde o decreto da modificação, esta realidade poderá estar causando inquietações, 

uma vez que, tal situação ocorre em um cenário aonde o clientes/anunciantes poderiam não ter 

consciência da existência da remuneração, e assim, como implicando em uma quebra na confiança 

ou até mesmo na relação entre a agência de publicidade e propaganda com os clientes/anunciantes.  

Portanto, o objetivo deste trabalho, se deu a partir da análise das possíveis consequências 

que podem ser identificadas na relação entre as Agências de Publicidade e Propaganda, inseridas no 

mercado publicitário de Santa Maria com seus clientes/anunciantes a partir da mudança na legisla-

ção que implica na modificação do processo de pagamento do desconto padrão de agência. Serão 

analisadas cinco agências filiadas ao CENP, que serão identificadas como: Agência A, agência B. 

agência C, agência D e agência E.  

Assim, com o intuito específico para verificar quais são os princípios das agências em rela-

ção aos seus clientes, quais são os princípios de relacionamento com os veículos de comunicação, o 

entendimento das agências em relação ao novo processo de remuneração e qual cenário atual se 

encontra o mercado publicitário de Santa Maria após a mudança no processo de remuneração.  

 A problemática do estudo dá-se a partir de reconhecer quais as possíveis consequências que 

podem ser identificadas na relação agências de publicidade e propaganda certificadas pelo CENP, 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/missao> Acesso dia: 18 de novembro de 2011.  

http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/missao


 11 

inseridas no mercado publicitário de Santa Maria e de seus clientes/anunciantes a partir da mudança 

de legislação que implica a modificação do processo de pagamento do desconto padrão de agência? 

Assim, o trabalho divide-se em cinco capítulos, sendo que o capítulo 2  é referente à impor-

tância da ética profissional, que introduz a pesquisa de modo que explique desde significados de 

ética e moral, trilhando até o ponto em que são criados órgãos reguladores da publicidade no brasil. 

O capítulo 3 o início das formas de remuneração decorrendo por todo seu processo de formação, até 

o presente momento. Este capítulo conta com um subcapítulo, que explana sobre as origens do mer-

cado publicitário santa-mariense.  

O capítulo seguinte, 04, é constituído pela relação agência de publicidade e propaganda com 

seus clientes/anunciantes, é necessário abordar esse tema, pois esclarece o relacionamento saudável 

entre ambas as partes, assim como as possíveis objeções. A relação agência de publicidade e propa-

ganda com os veículos de comunicação é acometida no quinto capítulo. O processo metodológico é 

esclarecido no capítulo 06. Assim, o trabalho é relevante, pois dará um norte para possíveis pesqui-

sas e também para saber acerca de um assunto que vem sendo muito discutido.  
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2  A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL  

 

A relação entre a agência, clientes/anunciantes e veículos de comunicação, é basicamente 

regulada por critérios que regem o respeito, confiança, honestidade e transparência, entretanto, para 

que realmente esses princípios sejam efetivados, foi necessário para o setor publicitário do país a 

criação de códigos e órgãos responsáveis por essa fiscalização. Antes de contextualizar, a história 

da elaboração dos códigos e órgãos da publicidade/propaganda brasileira, é relevante esclarecer o 

que é ética e moral. Muitas vezes esses dois termos são confundidos, partindo de um pressuposto 

que detém do mesmo significado e função. As terminologias dessas palavras, em um primeiro mo-

mento abrem caminho para a definição básica de cada um.  

Ética vem do grego ethos que significa, analogamente ‘modo de ser’ ou ‘caráter’ e Moral 

vem do latim mos ou mores, “costume” ou “costumes” Vásquez (2003, p. 24). Percebe-se que estas 

duas palavras se referem a contextos diferentes. 

Deve-se levar em consideração que a ética deve abranger o campo científico e teórico, como 

Vásquez (2003, p. 23) diz que “a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 

em sociedade”. Assim, a ética pode ser entendida como um campo que tem por intuito entender o 

universo do ser humano, a fim de compreender a realidade de fatos no qual os homens estão inseri-

dos, 

Embora parta de princípios empíricos, isto é, da existência de um comportamento moral 

efetivo, não pode permanecer no nível de uma simples descrição ou registro dos mesmos, 

mas os transcendem com seus conceitos, hipóteses e teorias. Enquanto conhecimento cientí-

fico, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, metódicos, no li-

mite do possível, comprováveis (VÁSQUEZ, 2003, p. 23). 

 

 

Com base nesta definição, a ética se utiliza do conhecimento empírico para formular suas 

normas, e as mesmas devem ter uma objetividade científica. Uma vez que a o julgamento ético de-

verá, através do empirismo, encontrar a razão para compreender as possíveis consequências das 

atitudes tomadas pelo homem. 

Já no âmbito da moral, que só existe quando o homem passa a viver em uma esfera de rela-

ções sociais superando seus instintos primários, aonde já possui uma natureza social. Seguindo por 

esta linha de pensamento, na visão de Vásquez (2003, p. 39), 
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Com a regulamentação do comportamento dos indivíduos entre si e destes com a comuni-

dade, a moral exige necessariamente não só que o homem esteja em relação com os demais, 

mas também certa consciência – por limitada e imprecisa que seja – destas relações para 

que possa comportar de acordo com as normas ou prescrições que o governam. 

 

 

Assim, o campo da moral abrange a esfera prática do comportamento das relações entre os 

homens, mas também compreende a percepção que cada pessoa tem em função ao que é regrado 

pelas normas que da sociedade. Logo, para que essas práticas sejam realizadas pelo homem, deve-se 

levar em conta que cada indivíduo possui conceitos próprios acerca do universo em que está inseri-

do. 

Ambas as definições estão correlacionadas, pois, a ética é a parte reflexiva e a moral é do 

campo prático. A questão ética e moral é um assunto importante para todos os indivíduos da socie-

dade, dentre eles claro, também para os profissionais, incluindo de publicidade e propaganda. A 

ética profissional, na definição de Camargo (1999, p.32) é “intrínseca à natureza humana e se expli-

cita pelo fato de a pessoa fazer parte de um grupo de pessoas que desenvolvem determinado agir na 

produção de bens e serviços”. Deste modo, é possível afirmar que a ética profissional é relacionada 

à ética geral, no qual a pessoa deve ter consigo valores próprios para vivenciar em seu trabalho.   

Assim, para a ética profissional ser efetivada, é necessário que cada profissão tenha o seu 

código de ética, como Camargo (1999) explica ao dizer que em primeiro lugar, a função dos códi-

gos de ética é estruturar sistematicamente as exigências éticas no tríplice plano de orientação, disci-

plina e fiscalização das profissões. Com isso os códigos de ética profissionais devem obrigatoria-

mente suprir estes três planos. 

 Mesmo assim os códigos devem conter alguma flexibilidade, uma vez que Camargo (1999, 

p.34) diz que “em segundo lugar, estabelecem parâmetros variáveis e relativos que demarcam o piso 

e o teto dentro dos quais a conduta pode ou deve ser considerada regular sob o ângulo ético”. Por-

tanto, os códigos de ética profissionais devem prever variáveis que possam ocorrer, para que assim, 

seja possível classificar se tal conduta está ou não dentro do campo ético daquela profissão. A ética 

assume um papel de suma importância na profissão publicitária,  

 

Porque, agindo por conta de terceiros, e manejando um instrumento de interferência social, 

o publicitário muitas vezes vê-se frente a dilemas de consciência, ao encarar dúvidas de 

“até onde ir”, ou mesmo “se deve mentir, por conta do anunciante”. Se ele mantiver a visão 

ética clara, poderá orientar-se melhor, evitando arrependimentos posteriores (PREDEBON 

et al  2004, p. 42).  
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Somado a isso, observa-se que o profissional de publicidade e propaganda tem um papel so-

cial proeminente na sociedade, pois se utiliza de argumentos para oferecer produtos ou serviços aos 

consumidores, portanto sua atuação poderá atingir uma ampla camada na sociedade e este profissi-

onal deve levar em conta normas para evitar pré-disposições com consumidores.  

Com isso, um fator importante é que o profissional também deve agir de forma respeitosa 

com seus clientes/anunciantes, veículos de comunicação e fornecedores, porém deve-se levar em 

conta que não somente os profissionais devem manter princípios éticos, os clientes/anunciantes 

também precisam manter estes princípios na relação. E assim, para que essas condutas éticas e cer-

tas normativas sejam cumpridas, o mercado publicitário conta com o amparo de órgãos e códigos 

que regem os princípios éticos publicitários.  

A elaboração desses códigos e órgãos da publicidade brasileira deu-se a partir em meados do 

ano de 1949, quando o setor publicitário do país assinou um convênio que incluía as regras que re-

gulamentavam a publicidade e propaganda, fundamentadas no modelo norte-americano. (COSTA et 

al, 2008).  

Logo, após a assinatura deste contrato foi fundada, em 1949
2
, a ABAP – Associação Brasi-

leira de Agências de Propaganda, que foi responsável pela criação da Lei n° 4.680, que regulamenta 

a atividade publicitária e o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda. 

Quando o código foi elaborado não contemplava somente as agências, mas também os veí-

culos de comunicação, e a ABAP ainda era a principal responsável por executá-las, as novas nor-

mas vieram com o intuito de estabelecer novas formas de remuneração, condenando práticas inde-

vidas até então. (COSTA et al, 2008). Mas, a ABAP, ainda teve grande contribuição para o merca-

do publicitário, pois foi responsável pela criação Instituto Verificador de Circulação (IVC) e do 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e criou o CENP – Conselho 

Executivo de Normas Padrão em 1998, que é um documento que regula a conduta ética das práticas 

de mercado
3
 Para que essas normas fossem cumpridas. 

Portanto, a autorregulamentação elaborada em 1949, passou a ser um código de ética, regido 

por órgãos especializados e competentes para tal função, assegurando os direitos do setor publicitá-

rio. Como o foco principal da presente pesquisa é a mudança na forma de faturamento dos veículos, 

no qual se estende, para a remuneração do desconto-padrão de agência. Segundo Costa et al (2008, 

p. 20) esclarece que, 

                                                           
2
 Disponível em: < http://www.abap-ba.com.br/conteudo.aspx?s=quemsomo> Acesso em: 19 de Outubro de 2011.  

3
 Disponível em: <  http://www.cenp.com.br/ >. Acesso dia: 20 de Outubro de 2011.  

http://www.abap-ba.com.br/conteudo.aspx?s=quemsomo
http://www.cenp.com.br/
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Consolidou-se na legislação o modelo definido pelo I Congresso de Propaganda, cujo nú-

cleo foi o estabelecimento de que as agências de publicidade teriam direito a uma comissão 

uniforme (que foi posteriormente chamada de desconto padrão) de 20% sobre os gastos 

com veiculação de mídia.  

 

 

Com isso, a forma de remuneração do desconto-padrão de 20% foi aprovada, para que não 

houvesse ofertas e competições entre as agências pelo menor preço, com isso o que prevaleceu foi a 

qualidade dos trabalhos, partindo do princípio que os veículos de comunicação devem ter os preços 

de mídia tabelados. Para melhor fundamentação é necessário, para a presente pesquisa, averiguar a 

história e origens dessa forma de remuneração. 
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3 O INÍCIO DE TUDO 

 

Para a construção deste estudo, é relevante entender as formas de remuneração de uma 

agência de publicidade e propaganda. Baseando-se nisso, o Código de Ética da Propaganda, que foi 

instituído no I Congresso Brasileiro de Propaganda define que, 

Comissão é a retribuição, pelos veículos, do trabalho profissional devida exclusivamente as 

agências e aos corretores de propaganda. A comissão se destina a manutenção das agências 

e dos corretores de propaganda e não poderá ser transferidas aos anunciantes. (VERONEZ-

ZI,2005, p.100). 

 

 

 Dessa forma, as agências têm direito as comissões, e há diversas formas de comissões ou 

remunerações, por exemplo, a autora Lupetti (2006, p. 148) diz que “a remuneração de agência 

ocorre em sua maioria, por meio de comissões, porém essa não é a única forma”.  Dentre as mais 

conhecidas estão: Fee Mensal Fixo, que Lupetti (2006) explica que é um valor fixo pago pelo anun-

ciante à agência, e esse é um valor pode ser negociado com base nas horas trabalhadas ou também 

pela média salarial dos envolvidos no job. O Fee Mensal deve ter seu valor acertado previamente 

com o cliente, assim como o trabalho a ser realizado pela agência.  

Entretanto, essa forma de remuneração, em alguns casos, pode causar problemas no relacio-

namento entre agência e cliente, devido aos imprevistos que podem ocorrer na elaboração do traba-

lho, como despesas extras em termos de produção (LUPETTI, 2006).  Outra forma de remuneração 

em que a autora traz, é por resultados definido por Lupetti (2006, p.150) como,  

 

Condicionada aos resultados positivos obtidos pelo cliente após a realização da campanha. 

Pode ser um percentual ou um valor fixo previamente acordado entre as partes. [...] Exige 

de ambas as partes, agência e anunciante, confiança mútua. Essa confiança tem início no 

planejamento de marketing que deve ser realizado a quatro mãos, definindo objetivos e as 

tarefas minuciosamente para que se permita a mensuração dos resultados no final da cam-

panha. Outra maneira de remuneração é por Honorários acrescidos de cláusula de resulta-

dos, é baseado na cobrança de comissão, mas acrescida de um valor absoluto, casos os ob-

jetivos sejam almejados. 

 

 

 Contudo, neste estudo a principal forma de remuneração que está em pauta é o Desconto 

Padrão de Agência que no Brasil, é uma das mais utilizadas pelas agências, portanto é necessário 

aprofundar o estudo nas origens desse método. Veronezzi (2005) explica que essa comissão teve 

origem nos Estados Unidos por volta do ano de 1841, quando foi fundada na Filadélfia por Volney 
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Palmer, uma empresa que agenciava anúncios, sendo que, no ano de 1850, Palmer começaria usar o 

termo “agência de publicidade”, pelo surgimento de outras empresas do ramo, o autor ressalta um 

ponto interessante na história,  

 

A empresa de Palmer e os demais agenciadores se assemelhavam mais aos atuais represen-

tantes de veículos, porque eles informavam às empresas o que elas precisavam saber para 

poder anunciar em jornal: relações de títulos, onde circulavam, preços brutos e demais da-

dos técnicos, e faziam questão de ser vistos como agentes de veículos. (VERONEZZI, 

2005, p.98). 

 

 

Observamos que antigamente, as agências de publicidade e propaganda, além de realizar o 

trabalho de planejamento e criação, faziam o papel que atualmente os veículos de comunicação rea-

lizam. Veronezzi (2005) ainda explica que as agências ganhavam cerca de 25% pelos editores, esse 

valor era sobre o valor bruto da veiculação. Mas, naquela época os veículos de comunicação não se 

interessavam em lucrar com anúncios e chegavam a remunerar as agências em até 50%, o que nos 

dias de hoje é algo muito distante da realidade. O autor ainda explica que no século XIX, as agên-

cias ficaram mais próximas dos anunciantes e começaram a negociar espaços nos veículos por pre-

ços mais acessíveis porque recebiam uma taxa sobre o valor bruto negociado, assim Veronezzi 

(2005, p. 99) elucida que,  

 

Nessa nova modalidade de operação, em que os agentes e agências eram remunerados pelo 

anunciante (o mercado convivia ainda com o sistema de comissões de Palmer, que variava 

de 25 a 50%), o critério funcionava conforme o exemplo a seguir:  

Preço bruto de tabela do jornal......: US$ 125,00 

Desconto de negociação de 20%.....:US$ 25,00 

Preço bruto negociado......................:US$100,00 

Desconto-padrão de 15% do jornal, sobre preço bruto.........:US$15,00 

Preço líquido negociado...................:US$85,00 

Taxa de 17,65% de remuneração de agência
4
  ......................:US$ 15,00 

Valor a ser pago pelo anunciante ........:US$100,00 

 

 

Veronezzi apud Said (2002)
5
, acredita que com esse modelo, podemos ver que a publicidade 

americana entrou no novo século sem grandes consensos sobre as práticas comercias e nem padro-

nização.  Porém, no ano de 1921, a American Association of Advertisign Agencies, conseguiu a 

oficializar a regra que as agências receberiam do anunciante o valor bruto negociado corresponden-

                                                           
4
 O valor aplicado de 17,65% era a taxa sobre o valor líquido negociado de US$85,00 para se obter a remuneração de 

US$15,00 que caberia à agência. (VERONEZZI,2005, p.99) 
5
 A publicidade como negócio, Biblioteca Grupo de Mídia São Paulo, Editora Nobel,2002) 
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te aos 100%, e reteriam uma comissão de 15% e pagariam ao veículo o valor líquido negociado de 

85% (conforme modelo) e os veículos não poderiam vender espaço diretamente aos anunciantes 

pelo valor líquido de suas tabelas, ou seja, conceder-lhes 15%.  

É possível ver que o acordo e entendimento sobre a remuneração, desde muito tempo, cau-

sam algumas dúvidas, mas ao longo dos tempos foram sendo tomadas medidas para que sejam jus-

tas e dentro dos parâmetros legais. 

Por influência de dois fatores, sendo um deles o modelo de propaganda americano e o outro 

pela instalação das agências estrangeiras como a J.W Thompsom
6
 e McCann Erickson

7
. Estes dois 

fatores, foram responsáveis para que a relação das agências, veículos e clientes fosse mais amistosa 

que nos Estados Unidos (VERONEZZI, 2005). Além disso, o modelo serviu como referência para o 

I Congresso Brasileiro de Propaganda, em que foi palco para a criação do Código de Ética da Pro-

paganda.  

Este Código de Ética da Propaganda Brasileira contém 28 itens, sendo que cinco itens falam 

sobre a relação comercial entre veículos, agências e clientes, e serviram de base para legislações e 

autorregulamentação. Segundo o Código, estes itens são:  

 

I- Definições 
8. Comissão é a retribuição, pelos veículos, do trabalho profissional, devida exclusivamente 

às agências e aos corretores de propaganda. A comissão se destina à manutenção das agên-

cias e dos corretores de propaganda e não poderá ser transferida aos anunciantes. 
II - Normas 
9. Os veículos de propaganda reconhecem a necessidade de manter os corretores e as agên-

cias como fonte de negócios e progresso dos seus empreendimentos e, por isso, a eles re-

servam o pagamento da comissão com exclusão de quaisquer outros indivíduos ou entida-

des. 
10. A tabela de preços é pública e igual para todos os compradores, dentro de iguais condi-

ções, incumbindo ao veículo observá-la e fazê-la observar por todos os seus agentes ou pre-

postos, cujo reconhecimento como tal poderá ser cancelado por infração deste dispositivo. 
11. Aos veículos de propaganda fica naturalmente reservado o direito de dar ou não crédito 

à agência, não sendo lícito, porém, negar-lhe a comissão ou recusar-lhe a divulgação do 

anúncio quando pago à vista. Excetuem-se os casos em que a matéria não se enquadre den-

tro da ética ou quando a agência haja deixado de ser reconhecida pelo veículo, do que lhe 

deve ser dado aviso com 90 dias de antecedência. 

14. Os veículos faturarão sempre em nome dos anunciantes, enviando as contas às agências 

por elas responsáveis, para cobrança. 

 

 

                                                           
6
 A JWT foi a primeira agência de publicidade internacional que estabeleceu uma sucursal no Brasil no ano de 1929. 

Disponível em:< http://www.jwt.com/jwtbrazil>. Acesso em: 19 de Maio de 2012.  
7
Em 1935, a McCann abre  no Rio de Janeiro seu primeiro escritório no Brasil, para atender a conta da Esso. Disponível 

em: < http://almanaquepp.wordpress.com/2008/05/16/mccann-erickson/ > Acesso em: 19 de Maio de 2012. 

http://www.jwt.com/jwtbrazil
http://almanaquepp.wordpress.com/2008/05/16/mccann-erickson/
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Veronezzi (2005) afirma que o código, tem base no que já era praticado nos EUA, como por 

exemplo, a comissão de agência que só pode ser concedida a agência e nunca aos anunciantes, a 

tabela deve ser pública e sempre se referir ao valor bruto. Mas um ponto que chama atenção, é que 

no código não se determina o valor da comissão, esse valor muitas vezes é negociável. 

No dia 18 de junho de 1965, foi criada a primeira lei vinculada à publicidade no Brasil é a 

Lei n° 4.680, que foi regulamentada em 1966 com o decreto n°57.690, lei visa reconhecer a profis-

são e as formas de remuneração do mercado. Esta lei também foi regida pelo código, no artigo 17, 

com isso, no ano de 1968 a Federação Brasileira de Publicidade e Propaganda e a Associação brasi-

leira de agências de propaganda, optaram por modificar a forma de remuneração das agências, ado-

tando os 20 % sobre valor de tabela. Após essa modificação, as agências de publicidade adotaram 

também um aumento de 5,88% para os anunciantes (VERONEZZI, 2005).  

Isso ocorreu porque os valores pagos pelos anunciantes eram bem inferiores aos que eram 

adotados nos EUA, devido a isso, houve um grande descontentamento por parte dos clientes, esta 

insatisfação foi manifestada no II Congresso Brasileiro de Propaganda, aonde o presidente da ABA 

– Associação Brasileira de Anunciantes – discursou sobre o assunto, entretanto, houve por parte de 

Armando D’Almeida, um discurso em prol das agências, mas não obteve êxito e a relação entre 

agências e clientes ficou estremecida. (VERONEZZI, 2005).  

Observa-se que esse impasse afetou a relação, mas VERONEZZI (2005) esclarece que no 

ano seguinte ao ocorrido, o país transitava por tempos difíceis, a Ditadura Militar era o modelo polí-

tico,  

Os comercias para TV e rádio só podiam ir ao ar se as agências entregassem nas emissoras 

junto com os documentos de reserva de espaço, os roteiros devidamente carimbados e assi-

nados pelo censor. Para complementarem as arbitrariedades sobre a liberdade de expressão 

os generais planejavam estender a censura prévia a toda forma de publicidade  e baixar a lei 

regulamentando o setor, o que iria cercear muito a criação e a comunicação publicitária. 

(VERONEZZI, 2005, p. 105). 

  

Com isso, eram imprescindíveis que o setor publicitário no país tomasse medidas, devido a 

isso todos os setores que envolviam a comunicação se uniram para criar o Código brasileiro de au-

torregulamentação Publicitária, em 1978 no III Congresso Brasileiro de Propaganda, logo foi criado 

o Conar 
8
. Órgão que foi criado para aplicar o código e foi muito importante para o setor, pois ocor-

                                                           
8
 O CONAR atende a denúncias feitas por seus associados, consumidores, autoridades, ou pela própria diretoria sobre 

eventuais transgressões ao Código, e um Conselho de Ética formado por representantes de agências, veículos e anunci-

antes se encarrega de julgá-las. Se a denúncia sobre o anúncio ou campanha for considerada procedente, é emitido co-

municado aos veículos proibindo sua veiculação (VERONEZZI, 2005, p. 105).  
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reram discussões relevantes que abrangessem a publicidade no Brasil, outro ponto em que o autor 

fala, é que o Código serviu para aproximar agências, anunciantes e veículos (VERONEZZI, 2005). 

Entretanto, na década de 90, ocorreu no mercado o que Veronezzi (2005, p. 106) chama de “desre-

gulamentação”, que implicou no rompimento dos acordos comerciais do mercado com práticas co-

mo, 

Concorrência predatória entre as agências, com a prática de devolução de parte das comis-

sões ao cliente, dos anunciantes se aproveitando de situações econômicas desesperadas de 

algumas agências ou montando suas “house agencies”
9
 e veículos negociando e oferecendo 

vantagens especiais diretamente aos anunciantes.  

 

Como consequência deste rompimento, os clientes das agências exigiam mais frequentemen-

te à devolução dos 20% de comissão. A situação ficou complicada ao longo do tempo, 

 

No começo, as grandes resistiram, mas depois, por força de concorrência, praticamente to-

das estavam devolvendo 5% da comissão de 20% que recebiam dos veículos, para ganhar 

uma nova conta. Ou, para não perderem a conta atual. Na prática, o mercado passou a tra-

balhar com uma comissão teto de 15%. (VERONEZZI, 2005, p. 106). 

 

 

Desta maneira, havia muita desconfiança e competição em todos os setores do mercado pu-

blicitário brasileiro, e ainda havia circunstâncias que o deixavam ainda mais vulnerável. Como  sa-

lienta Veronezzi (2005, p. 106) que grandes agências, “aceitavam devolver 15% da comissão, ou 

seja, estavam sendo remuneradas com apenas 5% de comissão [...] É claro que nenhuma agência 

consegue prestar um bom serviço [...] Mesmo levando em conta o BV
10

 que recebe dos veículos”.  

 Em virtude dessa situação, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 

responsável por aprovação das verbas de comunicação, modificou o decreto n° 57.690 em 1977, 

aonde oficializava a desregulamentação da remuneração das agências, deixando os veículos livres 

da obrigação de remunerar as agências pelos 20%, VERONEZZI (2005) explica que esta atitude 

não foi correta, pois antes do decreto, o setor já sofria (mesmo com a obrigatoriedade) e após o de-

creto oficial de desregulamentação, consequentemente o mercado poderia definhar por completo.  

 Para que o mercado de fato não fosse dizimado, no ano 1997, representantes das três áreas 

do setor da propaganda no país, tiverem a missão de encontrar uma solução que contemplasse a 

todos os envolvidos.  No ano seguinte, houve a constituição das “Normas - Padrão da Atividade 

                                                           
9
 Em termos gerais é uma agência de publicidade própria do cliente/empresa. 

10
 Bonificação por Volume, ou seja, é um bônus em dinheiro que o veículo concede à agência por sua inteira iniciativa e 

decisão, não podendo ser transferido aos clientes, nem em parte, e é calculado com base num percentual que geralmente 

varia de 1 a 15% sobre a soma de verbas de todos os clientes da agência no veículo. (VERONEZZI, 2005, p. 106). 
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Publicitária”, assinada por oito entidades representando agências, sindicatos das agências, os anun-

ciantes, editores de jornais, editores de revistas, emissoras de TV e rádio e empresas de outdoor. As 

normas padrão levam em conta a lei n°4.680/65 e sua vinculação o código de ética da propaganda, 

de outubro de 1957, e os decretos n° 57.690/66 e 2.262/ (VERONEZZI, 2005).  

Com isso, foi constituído o CENP – Conselho Executivo de Normas Padrão, apresentando-

se aqui os pontos mais relevantes sobre a forma de remuneração,  

 

2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, compro-

metendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao recebimento do 

“Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17 inciso I alínea “f” do Decreto nº 

57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não inferior a 20% (vinte por cento) 

sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes. 
2.2 Os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com base em preços 

de conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para negócios que os Anunciantes 

lhes encaminharem diretamente, quanto para aqueles encaminhados através de Agências. É 

lícito que, sobre esses preços, os Veículos ofereçam condições ou vantagens de sua conve-

niência, observado o disposto no item 2.3. destas Normas-Padrão.  

2.3 A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a relação entre o Anun-

ciante e o Veículo. Na presença dessa relação, o Veículo deve comercializar seu espa-

ço/tempo ou serviços através da Agência, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da 

Lei nº 4.680/65, de tal modo que fique vedado:  

(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso do ofereci-

do através de Agência;  

(b) à Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente proposta a este dirigida pelo Veícu-

lo.  

2.5 O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o art. 11 da Lei nº 4.680/65 e art. 11 do 

Decreto 57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a remuneração destinada à 

Agência de Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem 

e conta de clientes anunciantes.  

3.10 Como alternativa à remuneração através do “desconto padrão de agência” é facultada a 

contratação de serviços de Agência de Publicidade mediante “fees” ou “honorários de valor 

fixo”, a serem ajustados por escrito entre Anunciante e Agência, respeitado o disposto no 

item 2.9 diz que Conforme determina o art. 17 inciso I alínea “f” do Dec. nº 57.690/66, é 

vedada a contratação de propaganda em condições antieconômicas, anticoncorrenciais ou 

que importem concorrência desleal, podendo o CENP, diante de tais condutas, aplicar as 

sanções previstas no art. 61 dos seus Estatutos, bem como representar à autoridade compe-

tente, para a imposição das sanções previstas na legislação aplicável.  

3.10.2 Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do “fee”, a Agência deverá ser 

remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada na 

forma do item 2.5.1 explica que toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabele-

cidas pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habili-

tar-se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17 inciso 

I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não inferi-

or a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por or-

dem e conta de seus Clientes , sempre de comum acordo entre as partes, contanto que os 

serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item 3.1 e preservados os 

princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4. (NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE 

PUBLICITÁRIA, 2011, p. 06, 07,10). 
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  Em virtude do que foi estudado até o presente momento, que compreendeu na retomada da 

história da remuneração das agências e seu início no país, de acordo com isso, o próximo item irá 

abranger como o mercado publicitário de Santa Maria se constituiu.  

 

 

3.1 O SURGIMENTO DO MERCADO PUBLICITÁRIO DE SANTA MARIA 

 

Segundo Kessler e Silva (2007) surgiu a partir de profissionais que provenientes da própria 

imprensa local, como rádios. Estes profissionais mantinham uma proximidade com os anunciantes, 

conforme Rizzato (2004, p.29) apud Kessler et all. Esse relacionamento, “Era muito profundo, por 

vários aspectos: primeiro porque estes corretores ou apresentadores de programa criaram muita in-

timidade com os anunciantes, faziam visitas periódicas e constantes, quase como uma família”. 

Dessa maneira, o repasse das remunerações tornou-se um grande atrativo e dessa forma era possibi-

litava ganhos extras, casos almejassem as necessidades dos anunciantes.  

Nesta linha, as autoras citam que José Bicca Larré
11

, publicou em sua coluna que assina no 

Jornal Diário de Santa Maria
12

  “iam os primeiros anos da década de 50 quando um conterrâneo e 

compadre meu, chamado Eduardo Goulart, mais Eduardo Trevisan, o grande artista plástico local, e 

eu, nos reunimos e fundamos a primeira agência de publicidade que Santa Maria conheceu”. (2003, 

p.16).  Esta agência que Larré afirma ser a primeira agência de publicidade chamava-se Provenda, 

que teria atuado com as funções que caracterizam uma estrutura mínima de operacionalização dos 

serviços de uma agência (LARRÉ, 2003). Kessler et all (2007) afirmam que “À época de sua exis-

tência, a Provenda atuava em um cenário no qual começava a se delinear o ambiente que se solidifi-

caria, em grande parte, nas atividades predominantes das décadas seguintes”.  

 No entanto, na década de 50 , como lembra Kessler et alL (2007)  a cidade passava por 

transformações relevantes, como a evolução na educação, uma vez que, era possível estudar em 

bons colégios, tanto público quanto privados, além disso, existia a possibilidade de Cursar o Nível 

Superior,  em Faculdades de Farmácia e Enfermagem. Ao que se referia a construção civil, muitos 

moradores nessa época já moravam em edifícios como Taperinha e Mauá. A mídia estava em as-

censão com as Rádios Imenbuí e Santamariense, e os Jornais Estado e A Razão. Além disso, na 

                                                           
11

  José Bicca Larré é jornalista e escritor,  nasceu 25-11-1929, em Alegrete/RS e mora em Santa Maria desde os anos 

60. Disponível em: < http://assisbrasil.org/joao/blarre.htm> Acesso dia: 22 de Maio de 2012.  
12

 Jornal local filiado ao Grupo RBS.  

http://assisbrasil.org/joao/blarre.htm
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cidade existiam indústrias de pequeno porte do ramo calçadista, de alimentos, móveis entre outras, 

fazendo impulsionar o crescimento da cidade e assim, atraindo consumidores da região.  

 Com este desenvolvimento, a cidade deu margem ao surgimento de novas agências para 

atender os números de anunciantes. Assim a segunda agência foi fundada em Santa Maria, chamada 

de Gilppe Publicidade, pelos radialistas Paulo Gilberto Hoher e Cláudio Zappe, a agência detinha im-

portantes clientes varejistas e a criação e produção das peças era feita pela própria agência Kessler e 

Silva (2007). A Gilppe Publicidade encerrou suas atividades em 1991.  

 Na década de 70, surge a Cepa, fundada por Carlos Eduardo Pavani, que administrava a agência 

juntamente com o Jornal A Razão. (KESSLER E SILVA, 2007). Até então, não havia nenhuma agência 

que possuía profissionais da publicidade em sua administração e/ou como funcionários, somente no ano 

de 1972, que foi aberto o curso de Comunicação Social na UFSM.  No qual,  no ano de 1975 surgiu a 

Somos Propaganda tendo como proprietários Aurélio Celeste,Maria Helena Buzatto e Maria da Glória 

Padilha. Logo,  Janea Kessler, ao lado de outros três sócios, a Art&Meio Assessoria de Comunicação. 

A Somos encerrou suas atividades em meados dos anos 90. 

Ainda nos anos de 1970 surge em Santa Maria a SAB Propaganda e Produções Cinefotográ-

ficas uma agência com alto nível técnico, Lobato (2005) apud Kessler e Silva (2007, p. 07),  

 

Iniciaram as atividades da SAB Propaganda e Produções Cinefotográficas. Sérgio de Assis 

Brasil, Rogério Rocha Lobato, Paulo Roberto Pithan Flores, Nicola Chiarelli Garofallo, 

Regina Lemos e Marta Helena de Assis Brasil Rocha (sócia-capitalista).  A formação dessa 

agência, reuniu Sérgio, graduado em Direito, que já trabalhava com fotografia e com cine-

ma, produzindo filmes em Super-8, que desejava abrir um estúdio fotográfico e Rogério, 

graduado em Comunicação Social pela PUC de Porto Alegre, que havia trabalhado em re-

dação publicitária alguns meses na Quadrant, naquela cidade, quando passou a fazer aten-

dimento a clientes da agência10. Retornando a Santa Maria, começou a dar aulas no Curso 

de Comunicação Social da UFSM e cumpria 20 horas semanais no Setor de Divulgação da 

mesma instituição, dirigido por Nicola Chiarelli. Paulo Pithan, fotógrafo de A Razão e Re-

gina Lemos, há pouco tempo graduada em Artes Gráficas, eram os demais sócios que com-

punham as áreas técnicas da agência. 

 

 

A dissolução da SAB deu ascendência a Rocha Lobato Propaganda. Conforme, Kessler e 

Silva (2007) em 1988 marca a saída de quatro integrantes da Rocha Lobato, a publicitária Kátia 

Arruda Koff, Márcia Valadão, designer, a publicitária Jaqueline Adams e Sérgio Chiappa Garcia, 

licenciado em Artes Cênicas (produção eletrônica). Estes sócios abririam em sociedade a Compa-

nhia de Propaganda, que após sofrer mudanças no quadro de colaboradores, permanecendo  apenas 

Sergio Garcia, denominou Cia de Propagandas.  
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 Em 1992, Gerardo Martinez e Mario Dania Castanho, passam a sócios da Rocha Lobato, logo a 

empresa passaria a denominar-se Lobato e Associados. No ano seguinte, lembra Gerardo Martinez 

(2008), visando a expansão pessoal, profissional e financeira, sob seu comando, juntamente com Mauro 

Dania, e a agência passa a se chamar Latino América Comunicação. No ano seguinte, Armando Ribas, 

um estudante que devido ao acúmulo de clientes, resolveu abrir sua própria agência de propaganda, a 

Pubblicità .  

Em 1994 são inauguradas mais duas agências: a I Dez Propaganda e a J. Adams Propaganda, cu-

ja proprietária, a redatora Jaqueline Adams, havia sido sócia da Companhia de Propaganda. Ainda no 

final da década de 90, em 1999, surge no cenário a Due Design e Propaganda, criada pela publicitária 

Andréa Olinda Dotto e pela Designer Maria Isabel Dias Lopes, que já haviam trabalhado na Art & 

Meio. Hoje tem somente Andrea como proprietária.  

 

Figura 1 - Surgimento e evolução das primeiras agências de Santa Maria 

 

Fonte: Mainardi ( 2008, p.25) 

Tendo estes fatores em mente, é possível observar  a importância que a abertura do curso de 

comunicação social da UFSM teve para o mercado publicitário de Santa Maria, pois no início da 
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década de 50, surgiu a primeira agência de publicidade de Santa Maria, a Provenda e até 1972, ano 

de abertura do curso de comunicação social da UFSM, temos uma lacuna de 22 anos e nesse perío-

do, somente duas agências estavam em atividade no mercado santa-mariense, desta forma, se com-

pararmos com os 22 anos após a abertura do curso, terão em 1994 um número de 10 agências cons-

tituídas, ou seja, cinco vezes mais do que os anos que antecederam o curso da UFSM.  

Devido ao que foi elucidado neste item,  é relevante para o trabalho o capítulo seguinte que 

tem como propósito compreender os pontos relevantes sobre a relação entre as agências de publici-

dade e propaganda e seus clientes/anunciantes.  
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4 AGÊNCIA E CLIENTE: QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS PARA A RELAÇÃO?   

 

 

O referencial apresentado até o presente momento, nos mostra que as relações no mercado 

publicitário devem ser pautadas primeiramente em atitudes que prevaleçam à transparência nas re-

lações. Com a ausência desta atitude, o relacionamento pode ser prejudicado. No ano de 2011, hou-

ve no país uma modificação que implica mudanças na forma de remuneração das agências, podendo 

provocar inquietação no mercado e, portanto, no relacionamento entre a agência e seu clien-

te/anunciante.  

Em virtude disso, acredita-se que seja necessário conceituar as duas entidades de acordo 

com o documento das Normas- Padrão. É necessário para melhor explanação, conceituar o que é 

“cliente e/ou anunciante”. Primeiramente, o Conselho Executivo de Normas Padrão (2011, p. 05)  

define o que é Publicidade e Propaganda como “qualquer forma remunerada de difusão de ideias, 

mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado” . O mesmo órgão define 

no inciso 1.3 que, 

 

Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do art. 6º do Dec. nº 

57.690/66, empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e audiovisuais especializada 

nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, através de profissionais a seu serviço que es-

tuda, concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e 

conta de Clientes Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produ-

tos, serviços e imagem, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou 

instituições a que servem. (NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA, 

2011, p.05).  
 

Por fim, o CENP define o que são Anunciantes ou Clientes (2011, p.5)  “ Nos termos do art. 8º do 

Dec. nº 57.690/66, empresa, entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda”. Sendo assim, clien-

tes/anunciantes pode ser qualquer categoria de empresa ou não que venham a utilizar propaganda. No entan-

to, para mais esclarecimentos, o autores como Sampaio (1999, p. 42) definem que “anunciante é desde 

aquele que anuncia – de forma esporádica – a venda de um carro usado através de um anúncio nos 

classificados em jornal, até uma grande corporação presente [...] em diversos veículos”.           

Qualquer pessoa que tem o intuito de promover algo e tenha por finalidade divulgar ou promover 

algo pode ser considerado um anunciante, sendo assim, o anunciante se torna cliente da agência.   

Deste modo, os clientes podem ser classificados em dois níveis, segundo Sampaio (1999) o 

primeiro é em relação ao anunciante que vive em um processo regular da propaganda, é nesta clas-

sificação em que o anunciante detém alguma noção sobre comunicação, publicidade e propaganda e 
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o outro nível é a classificação em que o anunciante possui total consciência e conhecimento de to-

dos os domínios publicitários. 

No entanto, somado a esses tipos de categorização, existem outras formas de classificar um 

cliente, pela utilização de propaganda, pois existem empresas consideradas de grande porte, que 

usam publicidade e propaganda, porque os resultados sempre foram positivos, para melhor enten-

dimento deste tipo de cliente, temos logo abaixo, o gráfico disponibilizado pelo Instituto de Pesqui-

sa Ipsos ASI
13

, que é alusivo aos fundamentos filosóficos da propaganda, no qual serve para expli-

car a funcionalidade da publicidade.  

 

Figura 2 - Gráfico Fundamentos Filosóficos da Propaganda 
 

 

 

Neste gráfico
14

, observamos o resumo do que é publicidade e o que o cliente/anunciante 

busca nela. O cliente confia na publicidade/propaganda para efetivar e construir sua marca, assim a 

publicidade produz resultados efetivos quando há uma entrega efetiva de uma mensagem. Todo o 

cliente que investe na propaganda quer alcançar e conquistar seu público, através da visibilidade da 

mensagem que a marca quer passar. Para isso ocorrer, é necessário que na persuasão da mensagem 

                                                           
13

 Fundada em 1962 a Ipsos ASI tem como missão trabalhar com nossos clientes para ajudá-los a construir marcas for-

tes e saudáveis, principalmente através da maximização do retorno sobre o investimento publicitário. Sendo o maior 

provedor global de serviços de pré-testes a Ipsos ASI dispõe de ferramentas para todo o ciclo de desenvolvimento da 

propaganda, avaliando desde estratégias até comerciais finalizados. Disponível em: <http://www.ipsos.com.br>. Acesso 

dia: 06 de Maio de 2012.  
14

 Disponível em: < http://www.ipsos.com.br/default.asp?resolucao=1360X768> Acesso dia: 06 de Maio de 2012. 

http://www.ipsos.com.br/
http://www.ipsos.com.br/default.asp?resolucao=1360X768
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haja diferenciação, relevância, popularidade, familiaridade e qualidade, através disso, a otimização 

das mídias vão resultar em publicidade efetiva, vendas e contribuição ao brand equity
15

.  

Também são classificados como clientes, aqueles que utilizam a publicidade e propaganda 

pelo fato de obter resultados positivos e têm características próximas à classificação anterior, aonde 

se investe em publicidade e propaganda, pois já obteve bons resultados. Porém é mais consistente, 

pois o cliente possui maior esclarecimento sobre o potencial da publicidade e propaganda, porém 

esse cliente pode decepcionar-se com a propaganda, já que por ventura, as suas expectativas perante 

a publicidade podem ficar além do que esperava (SAMPAIO, 1999). Em contrapartida, essas as 

categorias de clientes em muitos casos são difíceis de determinar e precisar, porque existem variá-

veis que podem ser combinadas e assim, dificultando uma categorização mais precisa.  

Ainda há outras classificações de clientes de agência, definidas por Sharf (2006), em que  

elenca em cinco patamares para definir os clientes da agência são eles: A, B, C, D e E. Sendo o ní-

vel A de clientes são aqueles que possuem um faturamento alto da agência, principalmente que tem 

um alto potencial de faturamento em curto prazo. São receptivos a novas ideias, veem a agência 

como um parceiro e não simplesmente como fornecedor, e também fornece a agência oportunidade 

de crescimento dentro da empresa.  

O cliente nível B, de modo que, os clientes cobrem os custos fixos, não geram grandes ser-

viços, esse nível de cliente é muito importante para a agência de publicidade e propaganda, pois 

mantém uma fidelidade e um relacionamento estável, com pouquíssimas dificuldades de entendi-

mento. Além disso, esses clientes são conhecidos por seu comprometimento de valorizar os serviços 

prestados pelas agências (SHARF, 2006). O nível B deve ser valorizado pelas agências, uma vez 

que apesar deles não originarem grandes serviços, são clientes que mantém um grande ponto forte 

importante que é um relacionamento amistoso e agradável com a agência.  

Seguindo, na definição proposta por Sharf (2006) há a categoria denominada nível C, onde 

se inserem clientes que podem ser classificados como médios, pois normalmente exigem descontos, 

solicitam serviços gratuitos, no entanto, pagam pelos serviços da agência, também muitos dos mate-

                                                           
15

 É um conceito de Saúde da Marca. No mesmo instituto há ferramentas de pesquisa que modela os fatores-chave da 

saúde da marca que estão correlacionados com o seu desempenho no mercado. Esta é uma medida para sua marca e 

também para os concorrentes. Disponível em:< http://www.ipsos.com.br>. Acesso dia: 06 de Maio de 2012. 

 

 

http://www.ipsos.com.br/
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riais que são produzidos para esse nível de cliente podem não obter a melhor qualidade, não dando 

orgulho à agência. Entretanto, apesar dos percalços, clientes que fazem parte da classificação C, 

possuem sua contribuição para a parcela de faturamento das agências. Ainda há a categorização 

definida por Sharf (2006, p. 136) os clientes nível D, 

 

Geralmente, fazem uma pressão irresistível que pode comprometer o padrão de qualidade 

da agência. Às vezes, tomam atitudes não éticas [como, por exemplo,] ‘É preciso mesmo 

pagar por esta fotinho de internet? ’ São clientes que normalmente a agência desconhecia 

que fora indicado por alguém ou, ainda, empresas/clientes que a agência só foi ter o real 

conhecimento após a prospecção. 

 

 Portanto, são clientes no qual a agência pode ter um relacionamento conturbado, já que em 

muitos casos, possuem um conhecimento restrito ou ainda não querem agir de forma correta, po-

dendo assim, afetar a credibilidade da agência.  

 O último nível da classificação proposto por Sharf é em que são chamados E, são clientes 

inexperientes, recém-chegados, e por conta disso, possuem pouca relação com a agência de publici-

dade e propaganda. Assim para haver uma inicialização para efetivar o primeiro trabalho é necessá-

rio que a agência verifique os antecedentes do cliente, permitindo o conhecimento sobre a qualidade 

dos trabalhos/serviços já realizados. Inicialmente esse relacionamento pode ser complexo, mas não 

significa que futuramente não possa vir a ser um cliente de nível A ou B, pois segundo Sharf (2006, 

p. 137) “é preciso reforçar que os clientes podem migrar de uma classificação para outra, e é neces-

sário que estejamos atentos”.  Não se pode subjugar, e sim ficar atento a todos os níveis e categori-

zações de clientes, pois para estabelecer um relacionamento adequado, é imprescindível que ambas 

as partes tenham confiança uma na outra e com isso possam ter liberdade e fazer as melhores esco-

lhas acerca do trabalho para que este  seja realizado da melhor forma.  

Waller (2004) apud Silva et al. (2006, p. 02) acredita que há diversos fatores que influenci-

am a relação entre agência e clientes/anunciantes “é a eficiência de comunicação, relacionamento 

interpessoal, risco e confiança, conflito entre outros, eles acabam influenciando no estágio de ciclo 

do relacionamento agência e cliente/anunciante”. Portanto, as características como credibilidade, 

honestidade, compreensão de quem estiver à frente da agência pode influenciar de forma positiva 

nesse relacionamento. Desta maneira, para contribuir no bom relacionamento entre a agência e cli-

ente/anunciante, o fator confiança e transparência é de suma importância, de acordo com Waller 

(1999) apud Silva et al (2006, p. 03) explicam:  
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Este fator também contribui para a longevidade da relação, que é resultado da aprendiza-

gem e adaptação entre as duas partes, incluindo os relacionamentos pessoais estabelecidos 

entre o profissional da agência e o profissional do cliente que são aceitos como instrumen-

tos de manutenção do relacionamento, porque as pessoas tendem a trabalhar melhor com 

quem se sentem mais à vontade. 

 

Sendo assim, é perceptível que a transparência pode ser definida como um dos fatores que 

mais atribui credibilidade a agência, visto que, no momento em que o cliente/anunciante acredita na 

honestidade da agência, tem liberdade de expor seus anseios acerca do trabalho para obter os me-

lhores resultados.  Contudo, o aspecto confiança, também abrange o termo “opinião comum” entre 

o cliente/anunciante e agência, que é quando a motivação do cliente e da agência fica por conta da 

sustentação e expectativa criada por ambos SILVA (et al 2006).  

Para Sant’Anna (2002) é possível considerar algumas definições necessárias para o bom re-

lacionamento, como o respeito mútuo, profissionalismo, confiança por parte do cliente no trabalho 

realizado pela agência, possibilitando alguma crítica se for conveniente, entretanto que esta não 

relacione ao gosto pessoal.  

O início deste relacionamento pode ser através de dados fornecidos pelo cliente, através de 

um briefing, seguindo o pensamento de Sant’Anna (2002) é que ter informações realmente relevan-

tes é fundamental para que a agência saiba quais são as expectativas sobre o cliente. Nesta linha, 

Martins (2010) também acredita que o primeiro passo para estabelecer a relação entre agência e 

cliente/anunciante é através do briefing, pois é através deste documento que o cliente resumirá mer-

cadologicamente o cenário atual, um briefing é um passo dado para a elaboração do plano de comu-

nicação. Portanto, o fornecimento destes dados, é muito importante, pois é através dele, que há o 

primeiro contato entre a agência com o cliente.  

Para Sant’Anna (2002) o cliente deve ter sensibilidade quanto, a saber, que a comunicação 

requer esforço do cliente que teve um alto investimento e que consequentemente, terá resultados 

diferentes, daquelas que não tiveram o mesmo investimento, assim, há uma grande diferença entre o 

impacto causado por um filme publicitário veiculado em horário nobre, do que um veiculado em 

outros horários, em que provavelmente o recall
16

 será menor.  

Outro elemento nesta relação são os prazos, pois o cliente deve entender que os pedidos pre-

cisam ter um prazo razoável para a execução, o que nem sempre acontece, sempre tem um lado com 

pressa e outro querendo mais tempo pra fazer um bom trabalho/um trabalho que trará um resultado 

                                                           
16

 Recall é a lembrança. (Reis et al. 2009, p.436).   
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eficaz.  Deste modo, uma campanha/peça que tenha urgência e um prazo muito curto, o resultado 

certamente será bem abaixo do esperado em relação ao potencial que a agência poderia desenvolver 

se tivesse um prazo maior. (SANT’ANNA, 2002).   

Outra exigência é que o cliente saiba respeitar a opinião da agência, pois a agência tem o di-

reito de negar algo que foi solicitado pelo cliente/anunciante. Desta maneira, em alguns casos, os 

clientes/anunciantes acreditam que podem comandar o trabalho executado pela a agência, contudo, 

agindo desta forma, a relação poderá ser prejudicada. 

O último item da classificação apresentada por Sant’Anna (2002) para se estabelecer um 

bom relacionamento é importante que os clientes entendam que a agência de publicidade é uma 

empresa prestadora de serviço, e seu negócio é desenvolver soluções para os problemas relaciona-

dos à comunicação. Para isso é necessário que,  

        

As regras do dinheiro estejam bem delimitadas: o que deve ser cobrado e que não deve o 

que tem taxa de agência e o que não tem; o que custa e por que custa. É muito importante 

que o cliente cumpra fielmente os prazos de pagamentos, evitando que a agência tenha ‘que 

correr atrás’ para manter seus pagamentos em dia, passando e financiar o cliente que roti-

neiramente atrasa os seus pagamentos (SANT’ANNA, 2002, p. 251). 

 

 

Portanto, para que a relação agência e seus clientes/anunciantes seja estabelecida de forma 

amistosa, é relevante que os princípios sejam cumpridos, com consciência de ambas as partes, pois 

nessa relação envolve-se não somente valores monetário, mas também, valores agregados da marca, 

que se somam a expectativas tanto do cliente/anunciante que investe nos serviços quanto a  agência 

que deposita seus esforços para contemplar os objetivos de seus clientes.  

Além dos autores redigirem a maneira como deve ser conduzida a relação, é necessário  

também recorrer as Normas-Padrão – CENP que recomenda que a relação entre a agência e seus 

clientes primeiramente deve ser, 

 

[...] a um só tempo, de natureza profissional, comercial e têm como pressuposto a necessi-

dade de alcance da excelência técnica por meio da qualificação profissional e da diminuição 

dos custos de transação entre si, observados os princípios deste instrumento, a ética e as bo-

as práticas de mercado, incentivando a plena concorrência em cada um desses segmentos 

(NORMAS PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA, 2011, p.06). 

 

 

Dessa forma, o CENP esclarece que no Primeiro Inciso do artigo cita que, a agência de pu-

blicidade e propaganda certificará ao cliente a exclusividade, se coibindo de encargos concorrentes 
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do cliente (serviços e produtos), no entanto, somente em caso de total concordância do cliente, é 

que agência poderá se ministrar seus serviços aos concorrentes. Podemos exemplificar essa situa-

ção, da seguinte maneira, uma agência de publicidade que tenha um cliente do ramo estético, por 

exemplo, uma Clínica de Estética, por alguma indicação, por algum trabalho que tenha visto da 

agência, um concorrente (do mesmo setor/ramo) venha até a agência para se tornar um cliente fixo. 

Como citado acima, a agência não pode aceitá-lo, salvo quando o seu cliente aceitar tal circunstân-

cia.  

O Segundo Inciso, menciona as despesas, sendo que a agência não poderá executar planos 

que gerem custos para seu cliente, sem a autorização do mesmo, podemos ilustrar essa condição de 

forma que, a agência de publicidade executa uma campanha publicitária sem o consentimento de 

seu cliente e investe mais do que o seu cliente poderia gastar, resultando em gastos. Com esta situa-

ção, poderá haver um desentendimento e, consequentemente uma má imagem para a agência, mes-

mo que tenha tido boas intenções com o que realizou para o cliente.  

Já no Terceiro Inciso, há um parecer para a agência, que deve apresentar no início de cada 

mês, uma declaração dos custos do mês anterior. Esta declaração deverá ser apresentada com com-

provantes. Elucidando, é possível que muitas agências não tenham este costume de gerar relatórios 

para seus clientes, relatando o que e como foi investido o dinheiro do cliente, a falta dessa declara-

ção, pode ser incomoda para a relação, entretanto, como foi citado o fator confiança é de suma im-

portância e muitos clientes também podem não ver a necessidade desses relatórios, porque confia na 

agência.  

Além disso, o Inciso quarto sugere que o cliente deve possuir a obrigação em liquidar de 

forma à vista ou em 30 dias notas de honorários e despesas da Agência. Notamos que  o conselho 

sugere a comprometimento tanto da parte da agência quanto do cliente, este inciso é voltado para a 

responsabilidade que o cliente deve ter com a agência, pois a agência de publicidade e propaganda é 

como qualquer outro prestador de serviço, que tem despesas, portanto é indispensável que o seu 

cliente a remunere para que não haja custos para a agência. 

O quinto inciso, do artigo 9°, menciona a rescisão da propaganda, qualquer uma das partes 

deverá advertir a outra de sua intenção, com sessenta dias de antecedência, sendo que o cliente não 

poderá utilizar qualquer criação da agência, e a agência não poderá por um período de até sessenta 

dias, aceitar serviço ou produto análogo ao que já foi reincidido. Pode ocorrer uma circunstância em 

que a agência está elaborando uma peça ou campanha, e o cliente por receio não explana a agência 
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que não gostaria mais dos serviços, a agência neste caso perde oportunidades de trabalhos por conta 

deste que está elaborando, mas que não irá mais ser útil ao cliente, da mesma forma ocorre em rela-

ção à agência que não anseia mais pelo cliente e adia algum trabalho solicitado pelo cliente. Por 

conta de tais situações, é fundamental que o inciso quinto, seja cumprido.   

   Outro ponto recomendado pelo Art. 9° é que os trabalhos concebidos pela a agência e 

aprovados pelo cliente, não utilizados, ou seja, cancelados – mesmo com um período de divulgação 

sendo estes já aprovados ou em execução, o cliente tem por obrigação pagar à agência os custos, 

assim como a alteração/anulação dos serviços ou suprimentos externos, deverá ser observado às 

condições estabelecidas pelos fornecedores e/ou veículos, obrigará o cliente no pagamento dos cus-

tos já efetivados como a indenização das obrigações.  

 Para fins de sanar dúvidas alusivos quanto a ideia empregada na propaganda é de direito  da 

agência, não sendo viável a exploração por outros, sem as devidas remunerações justas, dispostos  

na Lei do Trabalho – Art. 454, sendo essa recomendação acometido no inciso oitavo. Finalizando o 

Artigo 9° sobre as recomendações na relação entre a agência e clientes, o inciso nono apresenta que 

nenhum elemento de pesquisa poderá ser corrompido pela agência de forma astuta e sempre que for 

utilizado como linha de persuasão deve sempre ser mencionada a fonte de procedência.  

Tendo em vista a explanação das recomendações básicas de relacionamento, portanto é no-

tável que através deste artigo, na esfera da comunicação, mais precisamente na propaganda existem 

muitos fatores que vem a contribuir para o funcionamento ético, correto e transparente no modelo 

brasileiro de propaganda.   

Além do decreto, torna relevante constatar e embasar a pesquisa, conforme as recomenda-

ções do Conselho Executivo de Normas Padrão, o CENP. Segundo o Conselho, a agência certifica-

da tem como dever fazer, 

 

3.1.1 Estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identifi-

cação e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, 

quando for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência; 

3.1.2 Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, ideia, marca, 

produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação; 

3.1.3 Identificação e análise das ideias, marcas, produtos ou serviços concorrentes; 

3.1.4 Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identificação e análi-

se das suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas ao mercado e à concorrência. 

 

 

Toda a agência que possui a certificação do Conselho deve ter aptidão em oferecer e prestar 

os serviços citados acima para seus clientes. Outro comprometimento que a agência de publicidade 
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e propaganda deve ter é a dedicação de seus esforços agregado ao cliente, sendo isso para que o seu 

cliente tenha a garantia que os objetivos pretendidos sejam almejados. Além disso, é complacente 

ao cliente que o investimento aplicado em comunicação de maneira de agregação contínua de sua 

marca ou por valores quantificáveis
17

. 

 O CENP, também visa a melhor forma de contratação da agência pelo seu cliente, aonde 

deve de preferência basear-se em documento escrito, no qual deve incluir prazos para os serviços e 

ajustes. Em relação aos prazos, estes poderão ser indefinidos, mas em sua conclusão deverá ser pre-

cedido de aviso pela parte interessada, com 60 dias prévios. Com isso, a agência deverá para melhor 

prestar seus serviços aos clientes, deverá absorver o custo dos serviços internos e externos de pes-

quisas regulares de audiência, auditorias de circulação e controle de mídia são importantes na pres-

tação de serviços. Outro fator que o Conselho determina para a relação é que, 

  

 
3.6 Todos os demais serviços e suprimentos terão o seu custo coberto pelo cliente, deverão 

ser adequadamente orçados e requererão prévia e expressa autorização do Cliente para a sua 

execução. O custo dos serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados pelo 

pessoal e/ou com os recursos da própria Agência, será calculado com base em parâmetros 

referenciais estabelecidos pelo Sindicato da base territorial onde a Agência estiver localiza-

da e não será acrescido de honorários nem de quaisquer encargos.  

3.6.1 Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a Fornecedo-

res especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O Cliente de-

verá pagar à Agência “honorários’’ de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e 

suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores.  

3.6.2 Quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou 

pagamento do serviço ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante pagará à 

Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 10% (dez por cen-

to).  

 

 

É possível observar que, neste trecho as Normas Padrão da Atividade Publicitária, designam 

os passos burocráticos que sejam melhores para o relacionamento. Outro ponto, mais precisamente 

no inciso 3.7, é que no incentivo ao estímulo a criatividade é que se deve prever que as ideias, pe-

ças, planos e campanhas de publicidade desenvolvidas devem pertencer a Agência que os idealizou, 

sendo pautada pela Lei do Direito Autoral
18

. Através disso, todo o conteúdo publicitário produzido 

pelas as agências, é assegurado por lei, uma vez que o art. 9° defende que o conteúdo produzido das 

agências não poderá ser utilizado por outros.   

                                                           
17

 Disponível em:< http://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao/ >Acesso dia: 22 de março de 2012. 
18

 Lei de n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta de-

nominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm> Acesso dia: 22 de março de 2012. 

http://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
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Diante da realidade apresentada entre a relação entra as agências de publicidade e propagan-

da com seus clientes/anunciantes, é relevante contextualizar a relação que as agências possuem com 

os veículos de comunicação.  
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5 AGÊNCIAS E VEÍCULOS: UMA RELAÇÃO ESSENCIAL PARA O MERCADO 

 

 

Com base no capítulo anterior, a convivência profissional entre agências e seus clien-

tes/anunciantes, o presente capítulo visa um melhor esclarecimento sobre a relação entre veículos de 

comunicação e agências de publicidade e propaganda. Uma vez que, a partir da mudança do proces-

so de faturamento dos veículos filiados à Rede Globo de Televisão, como por exemplo, o Grupo 

Rede Brasil Sul, mais conhecido como RBS, é que se configurou a problemática deste estudo. 

 A Rede Globo, atualmente sustenta o título de uma das maiores redes de televisão do mun-

do só é possível com muito trabalho, profissionalismo, investimento em qualidade e criatividade. 

Atualmente, a emissora cobre 98,44% do território nacional, atingindo 5.482 municípios e 

99,50% da população. Sendo que cerca de 90% da programação é produção própria, o que torna a 

TV Globo a principal geradora de emprego para artistas, autores, jornalistas, produtores e técnicos. 

Esses profissionais produzem cerca de 2.500 horas anuais de novela e programas, recorde mundial 

de teledramaturgia, além das mais de 1.800 horas anuais de telejornalismo
19

.  

Em Santa Maria/RS,  há o  Grupo RBS,  fundado no ano de 1957, e hoje é uma das maiores 

empresas de comunicação multimídia do país. Conta com jornais
20

, rádios
21

, emissoras de televi-

são
22

 e portais de internet
23

. No meio tradicional é líder no mercado do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, além de todos os segmentos que atua, com mais de 6 mil colaboradores é o segundo maior 

empregador de jornalistas do país
24

.  

O Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP define veículos de comunicação como 

(CENP, 2011, p. 5) “nos termos do art. 10º do Dec. nº 57.690/66, qualquer meio de divulgação vi-

sual, auditiva ou audiovisual”.  Na definição de veículo de comunicação Sampaio (1999) diz que 

                                                           
19

 Disponível em:< http://redeglobo.globo.com/TVG/0,,9648,00.html> Acesso dia: 11 de Maio de 2012. 
20

 Possui oito jornais, sendo quatro no RS e quatro em SC, são eles: Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, Diário de 

Santa Maria, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, Hora e A Notícia. Ressaltando que o Grupo RBS é líder em 

circulação e leitura em todas as regiões que atua.  
21

 Opera 24 emissoras de rádios AM e FM são elas: Atlântida, Itapema FM, Cidade, Gaúcha, Farropilha, Rádio Rural, 

CBN Diário e CBN. 
22

 É considerada a maior emissora regional do país, contando com 24 emissoras distribuídas no RS e SC atingindo cerca 

de 16 milhões de telespectadores. Além disso, conta com duas emissoras pagas: TVCOM e Canal Rural. 
23

 São mais de 100 canais dispostos em interatividade, conteúdo multimídia, entretenimento e serviços, distribuídos nos 

portais dos jornais e rádios. O principal portal, é o ClickRBS, que foi lançando em 2000, e conta com mais de 800 

blogs. 
24

 Disponível em: < http://www.rbs.com.br/quem_somos/index.php?pagina=grupoRBS > Acesso dia: 12 de Maio de 

2012. 

http://redeglobo.globo.com/TVG/0,,9648,00.html
http://www.rbs.com.br/quem_somos/index.php?pagina=grupoRBS
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são os meios responsáveis por transmitir a mensagem do cliente ou anunciante aos consumidores. 

Desta forma os veículos de comunicação são qualquer meio que faça a conexão da mensagem com 

o público alvo. Sant’Anna (2002, p.194) reforça esta linha de raciocínio afirmando que os veículos 

de comunicação podem ser definidos como “o meio, forma ou recurso capaz de levar ao conheci-

mento do grupo consumidor a mensagem publicitária”. Assim ambos os autores concordam na defi-

nição da função dos veículos de comunicação.  

A partir disto, seguiremos pelas recomendações apontadas pelo Conselho na relação agência 

e veículos e também clientes, conforme o segundo capítulo das Normas - Padrão. A primeira indi-

cação é ressaltada pelas Normas-Padrão da Atividade Publicitária (2011, p. 05) da seguinte forma, 

 

As relações entre Agências, Anunciantes e Veículos são, a um só tempo, de natureza profis-

sional, comercial e têm como pressuposto a necessidade de alcance da excelência técnica 

por meio da qualificação profissional e da diminuição dos custos de transação entre si, ob-

servados os princípios deste instrumento, a ética e as boas práticas de mercado, incentivan-

do a plena concorrência em cada um desses segmentos. 
 

É importante observar que as relações entre as três esferas da comunicação, deve ser baseada 

nos princípios e condutas relacionadas sobre a ética e práticas comercias justas para o bom anda-

mento do relacionamento. Além disso, o Conselho (2011) orienta que os veículos de comunicação 

negociem seus serviços com base em preços de conhecimento de público, válidos, para negócios 

que os anunciantes lhes encaminharem diretamente ou através da agência de propaganda, é exposto 

pelo Conselho à legalidade das condições e vantagens dos veículos conforme a sua conveniência 

sobre os preços.  Conforme observado, é necessário citar o item 2.3 do Conselho (2011, p. 05) es-

clarece que a relação agência e cliente são de grande importância para o relacionamento entre o 

veículo e cliente, pois o veículo de comunicação tem por obrigação comercializar seus serviços 

através da agência. Ainda no mesmo item as Normas-Padrão (2011,p.05) o conselho veta as seguin-

tes práticas,  

(a) O veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso do ofereci-

do através de Agência;  

(b) À Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente proposta a este dirigida pelo Veí-

culo.   

 

Sendo assim, as práticas de favorecimento de valores oferecidas pelos veículos, diretamente 

para os clientes, sendo estes, intermediados por agência de propaganda é expressamente proibido 

pelo conselho. Este favorecimento, sem conhecimento da agência pode ser um dos fatores que ve-

nham a abalar a relação entre veículos, agências e clientes. Entretanto, o mesmo item ainda cita que,  
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2.3.1 É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre Veícu-

los e Anunciantes, diretamente ou por intermédio da Agência de Publicidade responsável 

pela conta publicitária.  

2.3.2 Quando a contratação de que trata o item 2.3.1 envolver serviços de Agência de Pu-

blicidade, esta fará jus à remuneração, observado as disposições estabelecidas em contrato. 

(NORMAS – PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA, 2011, p. 05). 

 

 

Além destas explanações que o Conselho faz, sobre a relação, o mesmo também disponibili-

za especificamente sobre as relações entre agências de publicidade e veículos de comunicação, em 

seu quarto capítulo. Em seu primeiro inciso 4.1, o conselho recomenda a exclusividade da agência 

habilitada e certificada, a forma de remuneração do desconto-padrão de agência, assim como planos 

de incentivos instruídos de maneira voluntária pelos veículos, estes planos de incentivos, segundo o 

inciso 4.1.1, não podem se sobressair aos critérios técnicos na escolha de mídia, nem servir como 

agente de preterição aos veículos que não praticarem tal ato.  

Sendo assim, é necessário que os veículos devam manter um princípio de respeitabilidade 

com a agência, sendo esta, a principal intermediária nas negociações com o cliente/anunciante, é 

interessante que essas negociações sejam benéficas para todos os envolvidos, no entanto, não é in-

comum que esses critérios sejam rescindidos, conforme Borghneth (1985) apud Pinho (2001, p. 

275), 

Oferecendo opções criativas, regulamentando sua política de preços, usando até sua força 

de penetração para impor regras ou ainda atravessando a barreira das agências e indo direto 

aos clientes, os veículos modificaram muito sua posição nesse tripé de relacionamento 

anunciante/agência/veículo.  

  

  

Sendo assim, esse tipo de prática pode ser considerado desleal, pois prejudica as agências de 

publicidade, uma vez que as mesmas deixam de receber a remuneração do desconto - padrão, a par-

tir do momento que os veículos negociam diretamente com os clientes/anunciantes. 

Além disso, essa atitude é proibida pelas Normas – Padrão , uma vez que é definida no inci-

so 4.2 que afirma “Os planos de incentivo às Agências mantidas por Veículos não contemplarão 

Anunciante”, assim fica claro que , quando o veículo sem conhecimento da agência propõe ao clien-

te benefícios que não poderiam ser oferecidos diretamente a eles, os veículos acabam prejudicando 

a sua própria credibilidade. 

Este tipo de iniciativa, considerada hostil, por parte dos veículos de comunicação deu-se iní-

cio a partir de um momento em que o país enfrentou o aumento da inflação. Pinho (2001, p.275) 

descreve que esta iniciativa se deu “para criar oportunidades para novos anunciantes e até visitando 
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anunciantes tradicionais com o objetivo de aumentar o interesse destes pela mídia”. Tendo em men-

te este cenário os anunciantes possivelmente sentiram com a crise a necessidade de procurar novas 

formas de potencializar os lucros, porém sem se importar com os impactos que tal prática teria so-

bre as agências.   

Isso pode ocorrer também, porque muitos clientes/anunciantes buscam a racionalização de 

seus investimentos através de descontos e preços mais acessíveis. Deste modo, os veículos de co-

municação tem a possibilidade de conceder diretamente aos clientes/anunciantes negociações e 

condições que até então não havia realizado com as agências (SANT’ANNA, 2002). O que acaba 

prejudicando as agências como já foi dito anteriormente, uma vez que o consentimento dos descon-

tos não é uma decisão da agência, e sim dos veículos, pois são eles que são responsáveis por tal 

prática. 

Entretanto, as próximas recomendações das Normas Padrão das Atividades Publicitárias 

(2011, p. 11), referem-se às práticas desleais que possivelmente as agências podem realizar a fim de 

se beneficiar com a remuneração do desconto-padrão nos seguintes incisos é relatado que, 

 

4.3 A compra e venda de espaço/tempo ou serviço em desacordo com o disposto na Lei no 

4.680/65 e no Decreto no 57.690/66, e em especial a realizada por intermédio de centrais de 

mídia fechadas, de “bureaux de mídia” (“media brokers”), Agências independentes de mí-

dia ou entidades assemelhadas.  
4.4 A existência de vínculo entre determinada Agência e “central de mídia fechada”, “bure-

au de mídia”, Agências independentes de mídia ou entidade assemelhada, em razão de capi-

tal, acordo operacional ou de assistência técnica, parceria eventual ou simples mandato, não 

equipara tais entidades a uma Agência para o efeito de perceberem o “desconto padrão de 

agência” de que trata o item 2.5.1 destas Normas-Padrão.  

4.4.1 Entende-se por “central de mídia fechada” aquela entidade que se propõe a substituir 

determinado(s) Anunciante(s) e suas marcas na negociação e compra de espaço/tempo ou 

serviço, desconsiderando a Agência(s) apta(s) ao seu pleno atendimento e reconhecida(s) 

pelo Veículo(s) como detentora(s) da(s) conta(s).  

 

 

Neste caso, observamos que as agências de publicidade e propaganda, podem também serem 

responsáveis por discórdias, já que podem vir a praticar a compra de espaços através de terceiros, 

desta forma o Conselho veta o direito do desconto padrão de agência, por tal prática (NORMAS – 

PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA, 2011).  

Além destes pontos, as Normas- Padrão, traz em seus incisos 4.5 o direito o cliente da agên-

cia o uso exclusivo do espaço, tempo e serviço do veículo, desta forma não poderão efetivar a venda 

destes espaços sem a indicação precisa do cliente responsável pelo conteúdo.  
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O seguinte inciso tem como objetivo recomendar que as negociações em agencias e veículos 

tomassem por base a verba individualizada de cada cliente, a critério do veiculo, as verbas das res-

pectivas categorias ou marcas.  Ainda neste capítulo, no inciso 4.7 diz respeito a seguinte prática na 

relação,  

4.7 Quando adotada a forma de atendimento compartilhado, ou quando o Anunciante insti-

tuir uma “central de mídia aberta” para coordenar as atividades de compra de mídia, as 

Agências continuarão responsáveis: (a) pelo planejamento de mídia das marcas a elas con-

fiadas, desde que as mesmas estejam plenamente capacitadas para tal; (b) pela emissão das 

autorizações de veiculação e (c) pelo pagamento das respectivas faturas.  

 

 

Mas para que haja estas relações, é necessário entender que entender que os veículos são 

fundamentais para aproximar a mensagem publicitária ao consumidor, mas para que isso ocorra, os 

veículos devem ser escolhidos de forma adequada conforme o público a que a mensagem é destina-

da.  Para melhor esclarecer este fator, Sant’Anna (2002, p. 193) diz que “é do conhecimento do 

consumidor real e potencial que é possível estabelecer o tema, selecionar estímulos ou apelos e de-

terminar o gênero de veículos mais apropriados a difundir a mensagem”. Portanto, fica claro que a 

escolha correta dos veículos é de suma importância para potencializar a eficácia dos esforços de 

uma campanha publicitária. 

Existem alguns critérios que regem a escolha dos veículos, Pinho (2001) explica que estes 

critérios devem ser primeiramente técnicos e baseados em características relevantes dos veículos 

como a influência, penetração e custos.  

Sendo o princípio básico dessa relação entre agência e veículo, também seria o respeito mú-

tuo pela atividade do outro, neste caso pode ser retratado com certa desconfiança. Para melhor es-

clarecer este Sant’Anna (2002, p. 196) afirma que o relacionamento “tem sido prejudicado por an-

tagonismos, desconfianças e atritos que vêm se intensificando de ano para ano, atingindo, em al-

guns casos, níveis perigosos”. Assim, as agências podem por consequência, acabar temendo a força 

dos veículos.  

 Seguindo por este raciocínio, entende-se que a esta relação pode ser muito competitiva entre 

as partes, pois em alguns casos, pode-se dizer que as agências de publicidade e propaganda não 

concorrem com outras agências, mas sim com os próprios veículos de comunicação. 

 Contudo, pode-se observar que a agência além de poder ter uma relação delicada com os 

seus clientes/anunciantes, o relacionamento com os veículos também é bastante sensível. A interfe-
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rência ou invasão dos interesses das partes envolvidas neste processo pode gerar prejuízos. Sendo 

assim, o que se deve prezar, são os preceitos morais e éticos.  

Com base no referencial dos capítulos anteriores, identificaram-se fatores que podem forta-

lecer ou enfraquecer a relação entre as agências, clientes e os veículos de comunicação. Mas, ressal-

tando que as relações dessas esferas têm direito e devem seguir os passos orientados pelo Conselho 

Executivo de Normas Padrão, o CENP, que assegura direito e deveres para todos, entretanto, o que 

se pode observar é que, para um bom relacionamento há dois fatores fundamentais que são a trans-

parência e confiança. Contudo, quando algumas das partes acabam deixando de lado alguma etapa, 

consequentemente isso afeta os esforços e prejudica a relação.  
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

O processo metodológico elaborado para a realização desse trabalho procurou identificar 

possíveis alterações ou consequências na relação entre agências de publicidade e propaganda de 

Santa Maria – RS, certificadas pelo CENP, com seus clientes/anunciantes. Para isso, foram utiliza-

das pesquisas e técnicas que abordassem os métodos mais adequados para responder aos objetivos 

com maior precisão.   

 Dessa maneira, para embasamento teórico, primeiramente foi necessária a pesquisa biblio-

gráfica que comportou as necessidades de referencial teórico do trabalho, sendo que a pesquisa bi-

bliográfica segundo Gil (2009, p.44) “é desenvolvida com base em material já elaborado constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Em virtude disto, este método é conexo à pesquisa, já 

que se fez necessário o levantamento bibliográfico para realização do mesmo. 

 Além disso, este trabalho também contou com pesquisa documental que se assemelha a pes-

quisa bibliográfica, diferenciando-se pela natureza das, a pesquisa documental conforme Gil (2009, 

p.45), 

Vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa [...] Na pesquisa documental as fon-

tes são muito mais diversificadas e dispersas. Há de um lado, os documentos de primeira 

mão, que não receberam nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão documentos 

conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas [...] De outro lado há 

documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: repertó-

rio de pesquisa, relatórios de empresas etc. 

 

 

 A pesquisa documental foi elaborada com base nos documentos, como o Código de Ética 

Publicitário, Código de Autorregulamentação Publicitária – CONAR e Conselho Executivo de 

Normas Padrão – CENP.  

Esses documentos conduzem as questões relacionadas à ética da profissão, assim como a re-

lação entre os agentes do ciclo da comunicação: cliente, agência e veículo.  

Após isso, foi utilizada a pesquisa qualitativa, aonde se buscou informações das partes inte-

ressadas no processo de comunicação, as agências de publicidade e propaganda e os veículos de 

comunicação.  

Segundo Barbosa et al (2006, p.07) essa pesquisa caracteriza-se como a  “compreensão dos 

significados dos eventos, sem a necessidade de apoiar-se em informação estatísticas”, portanto, não 

foram utilizadas as informações de  nível quantitativo para aprofundamento ou entendimento das 
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possíveis alterações na relação. As informações qualitativas dessa pesquisa deu-se através da análi-

se das percepções e/ou opiniões dos representantes das agências acerca do assunto abordado pelo 

tema desse trabalho. 

Foi observado ao decorrer da constituição dessa metodologia, que a pesquisa de nível explo-

ratório permitiria uma fundamentação teórica consistente, com a finalidade de obter o conhecimento 

necessário para a efetivação da pesquisa, como afirma Michel (2009).  Gil (2009, p.41), define o 

objetivo dessa pesquisa como o de “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou construir hipóteses”. Através disso, procurou-se compreender qual é o 

cenário que se apresenta no mercado publicitário de Santa Maria/RS, após a modificação do proces-

so de remuneração.  

A análise ainda é caracterizada como descritiva, que segundo Gil (2009, p.42) “A descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis”.  Michel (2009, p. 40) ainda afirma que a pesquisa descritiva é relacionada à pes-

quisa qualitativa “na medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações”.  Neste caso, o 

objetivo foi descrever  a situação real do mercado, assim como entender o comportamento e as per-

cepções dos entrevistados em relação ao ocorrido. 

 Para recolhimento dos dados, foi realizada entrevista em profundidade com os responsá-

veis/diretores das agências com o objetivo de conhecer a realidade de cada empresa esse tipo de 

entrevista, que segundo Michel (2009, p. 68) é o “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natu-

reza profissional”. Nesta etapa, todas as agências de publicidade e propaganda de Santa Maria, cer-

tificadas pelo CENP, foram convidadas para fazer parte deste trabalho. 

As agências foram contactadas pela autora deste trabalho, via telefone, no dia 18 de Março 

de 2012, para verificação de possibilidade de entregar em mãos uma carta (APÊNDICE 01) convi-

dando-as para a entrevista. Dentre as dez agências que foram contatadas, sete se propuseram em 

atender a solicitação de entrega em mãos e três agências solicitaram que a carta fosse enviada por 

email, com a justificativa de maior comodidade. No dia seguinte, as cartas foram entregues em 

mãos para as agências e enviadas por email.  

Após esse primeiro contato, no dia 10 de abril de 2012, novamente foi realizado um contato 

por telefone, dessa vez, para confirmar se a agência teria interesse em participar da entrevista. Den-

tre as dez agências, houve imediatamente um retorno positivo de quatro agências. E três agências  
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solicitaram que fosse retornado em outro momento, pois os responsáveis ainda não haviam dado 

uma posição acerca do assunto. Uma agência não aceitou participar, alegando que não teria tempo 

para a entrevista e outra agência não retornou ligação e email.  

Conforme havia sido solicitado pelas três agências, que ainda não haviam decidido se parti-

cipariam ou não, foram contactadas novamente, no dia 17 de Abril de 2012 e três agências  optaram 

por não participar, e uma agência, que será nomeada como Agência E aceitou. O contato para agen-

damento das datas das entrevistas foi realizado posteriormente as datas de aceite, já que era necessá-

ria a finalização do referencial teórico para elaboração das questões e do roteiro das entrevistas. 

 Dessa maneira, no dia 15 de Maio de 2012, foi agendada e realizada a entrevista com as 

agências A e B. Sendo que a primeira entrevista foi realizada com o  diretor e sócio-proprietário da, 

às 10 horas, nas instalações da própria agência, pois ficaria mais cômodo para o entrevistado, o en-

contro durou cerca de 15 minutos. A entrevista seguinte, agência B foi com a proprietária e diretora, 

às 19 horas na própria agência, esta entrevista durou aproximadamente 15 minutos. No dia 16 de 

Maio de 2012, com a agência C, realizada com  proprietário e diretor  às 15 horas, na própria agên-

cia e teve duração de 45 minutos.  

Por conta de disponibilidade de horários e datas por parte dos responsáveis, no dia 23 de 

Maio de 2012, foi agendada a entrevista com as agências D e E com diretor da agência e a mídia da 

agência – ressaltando que participou da entrevista, porque estava presente na sala e Fabiano dirigiu-

se a ela e falou que se ela quisesse completar alguma resposta, poderia ficar a vontade, portanto tal 

situação ficou fora do controle da pesquisadora. A entrevista foi realizada às 14 horas, durou cerca 

de 30 minutos.  

 Nesse mesmo dia, às 16 horas foi realizada a última entrevista para esta pesquisa na própria 

agência E, com o proprietário e diretor, esta entrevista e teve duração de aproximadamente 25 mi-

nutos.   

 Todas as respectivas entrevistas foram gravadas via telefone celular, com o objetivo de in-

tenção de que se não perdesse nenhuma informação dada pelos entrevistados. 

O roteiro base utilizado para as entrevistas era composto por 19 perguntas. Os tópicos abor-

dados contemplavam questões sobre (APÊNDICE 02) do referencial teórico para ser coeso com 

toda a construção da pesquisa. Foram elaboradas questões sobre ética, relação com clientes e veícu-

los de comunicação e a posição da agência neste novo cenário. 
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 Além das agências de publicidade de Santa Maria, foi necessária para a pesquisa a posição 

dos veículos de comunicação do Grupo RBS – Televisão, Jornal Diário de Santa Maria e Rádio 

Atlântida, já que a RBS foi à empresa que alterou sua forma de cobrar o valor dos anúncios/mídia 

dos clientes, alterando a forma de remuneração das agências responsáveis pelos planos e pelas 

compras de forma que suprissem a análise e os objetivos pretendidos para a análise.  No dia 23 de 

Maio de 2012, através de email, foram contatados os representantes dos veículos, no entanto, ape-

nas Fernando Bergoli, Gerente Comercial da Rádio Atlântida, retornou no dia seguinte e afirmou 

que gostaria de participar da entrevista. 

Assim foi enviado no mesmo dia, através de email 03 questões (APÊNDICE 03) para serem 

respondidas, eram compostas por questionamentos sobre o procedimento de remuneração e como 

ficaram e se houve alguma consequência para o veículo por conta da alteração. As questões respon-

didas por Fernando foram retornadas no dia 28 de Maio de 2012.  

Com base no procedimento metodológico aqui exposto, os próximos itens deste trabalho 

abrangem a apresentação e análise dos dados coletados, para que dessa forma, seja possível com-

preender e responder aos objetivos da pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 
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Neste item, são expostos os resultados das entrevistas realizadas com os responsáveis pelas 

as agências de publicidade de propaganda e Fernando Bergoli da Rádio Atlântida. A primeira ques-

tão solicitada aos entrevistados foi: “Quais são os parâmetros éticos adotados por você na condução 

da sua agência”? O representante da agência A disse que “ Transparência e  a flexibilidade, pois há 

a necessidade da adaptação ao cliente. Esses são os pilares que nós costumamos trabalhar, sempre 

mostrando ao cliente antes de fechar um contrato ou a parceria, quais são os direitos e deveres dele. 

Para depois não haver  surpresas durante o processo.”  A resposta da agência B, em relação a essa 

pergunta foi: “A ética é fundamental para qualquer empresa, e aqui na agência isso é fundamental, 

sempre prezei pela transparência com os nosso clientes, com o mercado e também com os funcioná-

rios”.  

Já na agência C,  assegurou “Esse é um assunto muito pautado e está presente em todos os 

departamentos da agência. A integridade e até mesmo, a questão de sigilo em relação às informa-

ções sobre os clientes são parâmetros éticos aqui da agência,  também o cuidado de não comunicar 

aquilo que não seja verdade. O cliente ter uma boa verba, no entanto se  não tem um bom produ-

to/serviço, a agência não realiza o trabalho”.  

Para agência D, “A ética é uma questão muito relevante e trabalhamos de forma que, a cada 

passo que a agência dá frisamos nessa questão. Quando fechamos um contrato, mostramos a ele os 

seus direitos assim como seus deveres conosco. É tudo pautado com informações e transparência”.  

A profissional de mídia da agência D, acrescentou que “A agência não elabora nenhum orçamento 

sem prévia autorização do cliente. Tudo é realizado através de um planejamento anual para ter no-

ção do quanto ele possa investir”. 

Na agência E, “A ética é uma questão que a agência preza muito, tanto com os clientes 

quanto ao próprio mercado, na relação com as outras agências. O principal elemento na condução 

ética da agência é sempre prezar pela verdade e a confiança, entre duas partes. Onde há a confiança, 

há ética”. 

Somado a isso, a segunda pergunta, questionava os entrevistados sobre em que documentos 

a agência se baseava para ter esses parâmetro éticos, assim foram obtidas  as seguintes respostas,   

A agência A respondeu que  “Aqui na agência nos baseamos pelo CENP, pois desde a abertura so-

mos filiados a ele. E também no Código de Ética, pois qualquer coisa que fizemos de ‘diferente’ 

buscamos consultar o Código para ter a certeza que não estamos infringindo nada”. Para a agência 

B afirmou que “Normalmente consultamos as Normas Padrão”.    
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Na agência C, foi alegado que “Nós nos baseamos no CENP, embora, atualmente eu acredite  

que o CENP regionalmente não atua como deveria atuar. Nós respeitamos as regras do mercado 

pelo Conselho, mas o mercado nem sempre respeita a regra do CENP – principalmente em relação 

aos veículos de comunicação. Por exemplo, os veículos não podem remunerar agências que não são 

cadastrados ao CENP, e isso muitas vezes acontece então qual é a graça do CENP”? 

A agência D, explicou que “A agência utiliza como base o CENP”. E a resposta da agência 

E foi “Utilizamos o CENP, mas  atualmente o CENP  é muito voltado para os veículos,  em outros 

tempos tive mais confiança no Conselho”. 

Em virtude disso, a  terceira pergunta da entrevista questionava os cinco representantes se a 

agência em questão era filiada a ABAP. A agência A, afirmou que “Sim, somos filiados a ABAP”.  

Agência B “Não somos filiados a ABAP”. Já a agência C afirmou que  “ Não somos.” A resposta da 

agência D foi que  “Da ABAP, não”. E a resposta da agência E foi que “Não somos filiados a 

ABAP”. Dessa forma, observamos que das cinco agências, apenas 01 é filiada.  

Por ora, a questão 04 era em relação se os entrevistados sabiam a origem do Desconto – Pa-

drão. A agência A disse “Não sei informar”. A agência B, disse que “Não me recordo.”  Já a agên-

cia C, afirmou “ A origem do Desconto Padrão? Sim eu sei. No início o Desconto Padrão quando 

começou o mercado da propaganda no Brasil, era tudo muito bagunçado e como esse mercado era 

muito grande a mídia era muito fácil. Por exemplo, existia a TV Tupy em São Paulo e todo mundo 

anunciava na TV Tupy, então era um universo único e o que aconteceu? Esses veículos cresceram e 

viraram grandes redes.  

E nessa relação quem saiu prejudicado? A agência, pois o cliente pagava 10 mil reais, para o 

veículo e pagava pra agência mil reais para a criação. Mas aí entrou a Lei do Direito Autoral, por-

que pensava-se ‘eu tenho abrangência, aproveitamento, tenho o tempo e continuo ganhando a mes-

ma coisa’. Então o mercado começou a crescer e a agência não. E para resolver isso, copiaram o 

modelo americano de remuneração com proporção em cima da verba e aí nasceu o comissionamen-

to dos 20%”.  

Agência D, afirmou “Não sei a origem do desconto – padrão” e a agência E disse que “Não 

saberia informar”. 

Do mesmo modo, a quinta pergunta era um questionamento sobre  formas de remuneração, 

em virtude disso o intuito era saber “Quais são as formas de pagamento disponibilizadas para os 

clientes pela sua agência? Por quê”? Agência A disse “O Fee Mensal e Desconto padrão”. Agência 
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B, afirmou que as formas utilizadas são “O Desconto Padrão”. Agência C, disse que “ Cada caso é 

um caso, mas aqui utilizamos o fee Mensal e o desconto padrão”. A agência D, disse que “O que 

mais utilizamos é o fee Mensal e o desconto padrão de 20%”.  E a agência E, disse que “ Disponibi-

lizamos o fee mensal e o desconto padrão”. 

Somada a questão anterior,  a sexta questão visava entender  “Qual delas é mais utilizada? 

Tem a ver com o volume de verba do cliente? Tem a ver com o volume de mídia que o cliente faz?” 

O representante da agência A, afirmou que “Para clientes fixos, o fee é mais utilizado, mas também 

depende do retorno de mídia do clientes e  para clientes esporádicos ou por job, é utilizado o des-

conto - padrão”. A agência B, afirmou que “Usamos o fee para clientes fixos, e desconto padrão 

para outros clientes.”  Já, o representante da agência C, afirma novamente que “ Cada caso é um 

caso, o fee mensal é mais utilizado para clientes fixos, e  na agência não existe um fee mensal fixo, 

e sim depende do que o cliente necessita”. O representante da agência D, afirmou que na sua agên-

cia “ Utilizam o fee mensal”.  

 E a agência E, citou que  “Aqui na agência usamos mais o fee mensal, mas também o des-

conto padrão é recorrente, principalmente em clientes não fixos.” 

Acrescentou-se também, na sétima pergunta o questionamento se: “ O faturamento das con-

tas acontece como o previsto no código de ética, item 14? Os veículos faturarão sempre em nome 

dos anunciantes, enviando as contas às agências por elas responsáveis, para cobrança. A agência 

A, afirmou que “Sim, a partir da mudança acontece isso”. A agência B disse que “Sim, acontece 

dessa forma”. O responsável pela agência C, afirmou que “Sim, acontece dessa forma”. Já para a 

agência D, “Sim, sempre”. E a agência E, afirmou que “ Sim é dessa forma”.  

Dessa maneira, a oitava questão, questionava “Com qual percentual de desconto padrão sua 

agência trabalha? Em todos os casos? Existem exceções? Por qual motivo”?  A agência A, explicou 

que “Em todos os casos é de 20%”. Agência B, “Sim em todos os casos é 20%”. O responsável pela 

agência C, “Em todos os casos é 20%”. Na agência D, afirmou “Em todos casos o valor é 20%”.  

Na agência E, “ Em todos os casos é 20 %. Seria antiético com meus clientes se eu mudasse isso, 

cliente fala com cliente, imagina se eu altero esse valor em prol de um, e outro cliente fica sabendo? 

Isso é antiético na minha opinião”.  

Assim, a pergunta 09, questionava os entrevistados sobre um assunto delicado no âmbito 

publicitário, que  era verificar se  ainda acontecia dos veículos apresentarem e oferecerem espaços 

diretamente para os clientes que têm agência e o  Por quê. Na agência A, afirmou “Sim, acontece. 
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Não acho totalmente errôneo os veículos com seus autônomos fazerem isso, já que existem empre-

sas que não possuem agências, mas em relação aos clientes que possuem é errado. Mas quando isso 

acontece com algum cliente nosso, esse cliente liga para a agência e informa da situação”. Para o 

responsável da agência B,  explicou que  “Isso é bastante comum no mercado, mas os clientes man-

tém a agência informada quando acontece”. 

 Na agência C, foi citado que “ Sim é muito comum. É muito difícil os veículos não terem o 

conhecimento dos clientes que têm agência e quando isso ocorre, os nossos clientes sempre infor-

mam a agência”. Na agência D, foi exposto que “Sim, é muitíssimo comum, e é incrível como os 

vendedores acreditam que vão fazer um bom negócio, mas o cliente sempre acaba informando 

quando isso acontece”. Para o responsável da agência E, “Sim, acontece dos veículos terem essa 

atitude. Mas os clientes avisam a agência das propostas e dessa forma a agência entra em contato 

com o veículo e negocia”.   

 Portanto, para a pergunta 10 que constataria “quantos clientes a agência possui atualmente? 

E qual o percentual de cada tipo de cliente a sua agência tem na carteira”? A agência A, possui 

“Atualmente estamos trabalhando com 12 clientes. Nos setores de educação, Mobiliários, Móveis, 

Alimentação”. 

 A agência B, “Atendemos 23 clientes dos mais variados setores. Desde construção civil até 

salão de cabeleireiro, alguns clientes são menores, mas logicamente damos atenção devida a todos.” 

A agência C, citou que “Nós atendemos uma cartela de cerca de 13 clientes, e estão distribuídos no 

ramo varejista, automobilístico e na área de saúde”.  

 A agência  C,  explanou que “Temos cerca de cinco a sete clientes, não prezamos quantidade 

e sim qualidade. São dos setores de Saúde, material esportivo, segurança”. Já a agência E, mencio-

nou, “Trabalhamos com 10 clientes, antigamente era bonito falar ‘ temos 30 clientes’ mas hoje os 

tempos são outros, há mais qualidade envolvida. Trabalhamos com o varejo, turismo, e saúde e al-

gumas prefeituras
25

”. 

 Em relação à classificação ao tipo de cliente, a agência A citou que “Nosso maior clientes em ter-

mos de faturamento é o Grupo de Educação”. E na agência B, “Em termos de faturamento é a con-

cessionária e o Shopping, os menores são o salão de cabelereiro”. Na agência C, “Não classifico 

meus clientes”. Também na agência D, “Prefiro não classifica-los”. E na agência E, citou que 

“Acho um pouco complicado classificar clientes”. 

                                                           
25

 Preferiu não citar quais eram. 
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Seguindo esta linha, na questão 11, foi questionado há quanto tempo em média que esses 

clientes estavam com a agência e como chegaram até a agência. A resposta do responsável pela 

agência A, foi que “Atuamos no mercado desde julho de 2011 e todos nossos clientes estão conosco 

desde esse período, basicamente foram através de prospecção”.   

Na agência B, respondeu que “Alguns clientes estão conosco há mais de 10 anos, entranto, 

recentemente a agência tem novos clientes. Nossos clientes em muitos casos são através de pros-

pecção, mas aqui na agência já houve clientes que indicaram outros clientes.” A agência C, disse 

que “Trabalhamos com parcerias de longo prazo, não temos clientes instantâneos”.   

A agência C, preza “(...) por clientes de longa data. A maioria dos nossos clientes está na 

agência desde 2009, quando começamos. Os mais recentes estão há mais de 1 ano e meio conosco.” 

O representante da agência E, explicou que “A agência, construiu uma parceria desde a inauguração 

com um cliente desde 2004. Os outros clientes estão há bastante tempo também, cerca de três anos 

para mais. Foram através de prospecção e indicação de outros clientes.”  

Para isso, a décima segunda pergunta verificava: “Qual dos seguintes valores pauta a relação 

entre a sua agência e os clientes: transparência, credibilidade, honestidade, compreensão”. Na agên-

cia A, citou “Transparência”. Para a agência B, apontou, “Com certeza, transparência”. O represen-

tante da agência C, acredita que “Seriam todos, mas dentre esses é a transparência”. O representan-

do da  agência D  afirmou “Acredito que seja a transparência”. Para a gência E, “Confiança”. 

Com isso, a pergunta 13 indagava se eram “Explicados e cobrados dos clientes os percentu-

ais de honorários previstos pelo CENP”? Agência A, citou que “Sim. Desde o primeiro contato com 

o cliente, procuramos explicar tudo, inclusive a questão dos honorários”. Na agência B, foi explica-

do que “Claro, são explicados e cobrados.” Agência C, disse que “Sim, são explicados e tudo que a 

agência faz é remunerado. Se os veículos não nos repassam, nossos clientes pagam – tudo claro, 

conforme a lei”. Na D, explicou que “Sim, são cobrados e explicamos exatamente tudo para nossos 

clientes, sempre em prol da transparência e do bom relacionamento”. Na agência E, comentou que 

“Claro, são cobrados e explicados. A agência trabalha com uma tabela própria de honorários, mas 

como utilizamos muito mais o fee, essa tabela é para clientes ou anunciantes esporádicos”.  

Por fim, as três últimas questões para os entrevistados das agências, visava averiguar se 

“Houve algum cliente que questionou a agência, após a modificação na forma de repasse da remu-

neração”? era o que questionava a pergunta 14, a agência A, alegou “Não, nenhum de nossos clien-

tes questionou”. A agência B, falou que “Nenhum de nossos clientes nos questionou”.  
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O representante da agência C, “Quando isso ocorreu, prontamente enviei um comunicado aos 

clientes, justamente para não haver esse problema, e nenhum cliente veio nos questionar”. A agên-

cia D, acredita que “Não, nenhum cliente nos questionou”. Na agência E, respondeu “Nenhum cli-

ente questionou.”  

Dessa forma, a questão 15 seria continuação da anterior, “Se houve, qual foi a atitude da 

agência?” Mas devido as respostas negativas, essa pergunta não pode ser respondida.  

Do mesmo modo, a questão 16, visou investigar se o mercado publicitário local foi prejudi-

cado? Os representantes das agências opinaram da seguinte forma. Para a agência A, acredita que 

“Não mudou, e o que mudou, foi para dar maior transparência ao processo e também para a rela-

ção”. Já na agência B, “Não mudou nada para o mercado até agora, mas é muito recente e não há 

como afirmar nada com certeza”. 

 Já a agência C, afirma que “Não prejudicou o mercado local e essa mudança apenas benefi-

ciou os veículos de comunicação, pois isso foi para arrumar o financeiro deles e de isentar impostos 

deles. Mas é muito cedo para afirmar algo”.  Na agência D a resposta foi que “Não mudou absolu-

tamente nada para o mercado geral, mas que para as agências que de alguma forma não agiam com 

seus clientes de forma transparente, prejudicou sim”. 

Agência E, acredita que  “Até agora não, mas é muito cedo ainda, isso foi algo imposto para 

as agência e o CENP, claramente ficou ao lado dos veículos, justamente porque o novo Presidente 

do CENP, não é um publicitário e é proprietário de uma filiada a Rede Globo e ele começou com 

tudo isso, e eu tenho minhas desconfianças, além disso, não foi dado uma margem de tempo para o 

mercado se adaptar.”  

Com o objetivo de dar voz aos dois lados, foi enviado um questionário com perguntas aber-

tas para Fernando Bergoli, gerente comercial da Rádio Atlântida respondeu 03 perguntas. A primei-

ra foi “Como era a regra interna para pagamento do desconto padrão da agência”? “Os veículos do 

Grupo RBS negociavam suas mídias, tanto a clientes com atendimentos diretos ou com representa-

ção de agências de publicidade e após esta negociação, era emitido o faturamento aos clientes refe-

rentes ao valor total negociado. Depois do pagamento efetivado pelo cliente, eram repassados às 

agências de propaganda o valor de 20% sobre o valor negociado a título de desconto padrão, con-

forme normativas do CENP”. 

No próximo item desse trabalho, será exposta a análise referente ao que os entrevistados ex-

planaram acerca do tema dessa pesquisa. 
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6.7  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este item é a análise dos resultados das entrevistas realizadas com os responsáveis pelas as 

agências de publicidade e com Fernando Bergoli, da Rádio Atlântida.  Conforme os dados coleta-

dos, foi verificado que os parâmetros éticos adotados na condução das agências são realizados de 

forma semelhante, pois os cinco entrevistados apontaram que a ética é um assunto primordial na 

condução da agência em relação aos seus clientes. 

Duas agências, a E e a B, apontaram que conduzem a ética também na prática de mercado 

em relação a outras agências, a agência B, apontou que além da ética com seus clientes e mercado, 

conduz a agência de forma ética com seus funcionários. Foi com base nessas respostas, que se ave-

riguou que as agências participantes têm uma autoimagem de serem éticos e dizem prezar pela ética 

nas suas relações com os clientes, fornecedores e demais players do mercado, o que condiz o pen-

samento que a ética é intrínseca ao ser humano, onde a pessoa deve ter consigo valores próprios 

para vivenciar em seu trabalho, como cita Camargo (1999). 

Do mesmo modo, foi solicitado aos entrevistados que respondessem em quais documentos 

se apoiavam para tal parâmetro, as respostas de todos os representantes foram que, se baseavam 

pelo CENP e além desse documento, foi obtida uma única resposta “Código de Ética”. Assim, foi 

observado que conforme o que foi explanado no segundo capítulo deste trabalho, o Conselho Exe-

cutivo de Normas Padrão, é o documento mais utilizado para a condução ética da agência, o que é 

interessante ressaltar é que, o CENP, foi constituído em 1997 e o Código de Ética da Publicidade, 

foi criado/elaborado no I Congresso Brasileiro da Propaganda, no final da década de 50, assim per-

cebe-se o quanto o CENP é relevante para agências entrevistadas, acrescenta – se também a questão 

que as normas do CENP, acabam levando em consideração as determinações do Código de Ética e 

que este rege as decisões do CONAR para condução ética das campanhas que são veiculadas no 

Brasil. Desse modo, conclui-se que o Código de Ética, atualmente possa não ter uma relevância tão 

proeminente para as agências. 

 Em contrapartida, é muito importante ressalvar duas respostas, a da agência C  aonde rela-

tou que para ele o CENP regionalmente, não está atuando como deveria, pois conforme o inciso 4.1, 

o Conselho recomenda a exclusividade da agência habilitada e certificada o direito de remuneração 

do desconto-padrão de agência de 20% dos veículos de comunicação, e isso em muitos casos não 

acontece. 
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E na agência E, também constatou que, sua confiança no CENP está abalada devido aos úl-

timos acontecimentos e acrescentou que o CENP atualmente é mais voltado aos veículos do que 

para as agências. Portanto, com essas duas observações, é perceptível que apesar do Conselho Exe-

cutivo de Normas Padrão ser utilizado para fundamentar a condução ética nas agências, há repre-

sentantes que contestam sua atuação hoje. O que não está condizente com o que recomendam as 

Normas Padrão. No item diz que a relação entre as esferas comunicacionais são de natureza profis-

sional e comercial, e que os princípios deste instrumento, é a ética e as boas práticas de mercado.  

Por sua vez, foi questionado se as agências eram filiadas a Associação Brasileira de Agên-

cias de Propaganda, conhecida como ABAP. Dentre as cinco agências, apenas uma assegurou que 

era filiada, a agência A, por outro lado, essa questão pode dar margem a uma interpretação que po-

deria levar  a uma discussão interessante. 

A ABAP
26

 tem como missão,  

 

Congregar as Agências de Publicidade na defesa de seus direitos, interesses e prerrogativas; 

zelar pelo cumprimento da legislação que rege a publicidade no país, promover a valoriza-

ção da atividade publicitária; manter permanente serviço de assistência jurídica preventiva e 

de consultoria, para orientação das Agências Associadas, exercer funções de arbitragem en-

tre as Agências Associadas; patrocinar campanhas de esclarecimento público de promoção 

da publicidade, estimular a publicação de livros e estudos sobre publicidade e manter inter-

câmbio com associações similares de outros países. 

 

 

No entanto, em nenhuma norma da associação dá direito a alguma forma de remuneração as 

agências, o que pode levar a uma interpretação que as agências, em tese/princípio são certificadas 

ao CENP devido aos direitos de remuneração, mas claro que não somente por isso, já que conforme 

as respostas anteriores, o CENP ainda é um órgão muito utilizado para parâmetros éticos.    

Todavia, quando questionados sobre a origem do desconto padrão, dentre todos os entrevis-

tados, somente um soube explicar corretamente as origens dessa remuneração, que conforme já ci-

tado nesse trabalho, o desconto – padrão foi uma saída para regulamentar à remuneração das agên-

cias, que seguiu o mesmo modelo da propaganda americana. Quem respondeu corretamente foi o 

representante da agência C. Já a agência B, expôs que tinha certo conhecimento, mas não saberia 

explicar, os representantes das outras três agências, afirmaram que desconheciam.  

Contudo, é interessante destacar que todos os entrevistados são bacharéis em publicidade e 

propaganda e neste caso, deveriam ter tal conhecimento, mas pode ter ocorrido que devido ao tem-
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 Disponível em: <http://www.abapnacional.com.br/> Acesso dia: 18 de junho de 2012. 

http://www.abapnacional.com.br/


 55 

po disponível para a entrevista, ou de não terem dado a devida importância para essa questão, foi 

obtida somente uma resposta. 

Em seguida, foi retratado sobre as formas de pagamento disponibilizadas para os clientes pe-

la sua agência e por quê? E o fee mensal e o desconto – padrão,  foram dados como resposta por 

todos os representantes.  Dessa modo, havia a pergunta que interrogava qual delas era a mais utili-

zada, todos obtiveram a mesma linha de repostas, para clientes fixos o que era mais utilizado era fee 

fixo mensal e para clientes não fixos ou por job, era utilizado é o desconto padrão de agência. Com 

isso, conforme é citado por Luppeti, “A remuneração de agência ocorre em sua maioria, por meio 

de comissões, porém essa não é a única forma”.  Dentre as mais conhecidas estão: Fee Mensal Fixo, 

que segundo Lupetti (2006) que é um valor fixo pago pelo anunciante à agência, e esse é um valor 

pode ser negociado com base nas horas trabalhadas ou também pela média salarial dos envolvidos 

no job. O Fee Mensal deve ter seu valor acertado previamente com o cliente, assim como o trabalho 

a ser realizado pela agência. 

 No entanto, o fee mensal, pode causar problemas no relacionamento entre agência e cliente, 

devido aos imprevistos que podem ocorrer na elaboração do trabalho, como despesas extras em 

termos de produção, entretanto, nenhuma agência citou que o fee mensal causou algum tipo de des-

contentamento na relação.   

Todavia, houve o questionamento referente se, o faturamento das contas acontece como o 

previsto no Código de Ética, item 14? Os veículos faturarão sempre em nome dos anunciantes, en-

viando as contas às agências por elas responsáveis, para cobrança. Igualmente todos os represen-

tantes das agências afirmaram que o faturamento das contas acontecia sim, como previsto no Códi-

go de Ética.  

Dessa forma, constatou-se que no atualmente as agências participantes da entrevista, rece-

bem do cliente e dos veículos, no entanto, depende com qual veículo estão negociando, já que so-

mente tal norma se aplica para veículos do Grupo RBS, uma vez que, não foi assegurado pelos en-

trevistados que outros veículos estariam praticando essa normativa.     

Para melhor entendimento, Fernando Bergoli, Gerente Executivo da Rádio Atlântida, expli-

cou como era negociada as mídias do Grupo RBS. As mídias eram comercializadas com os atendi-

mentos diretos ou com as agências, e que após essa negociação era emitido o faturamento aos clien-

tes referentes ao valor total negociado. Após esse pagamento, os veículos repassam às agências os 
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20%. Portando, observa-se, que o Grupo RBS repassava o desconto padrão conforme as normas 

padrão orientava.  

Como consequência, Fernando explicou, quando iniciou tal mudança e como a forma de re-

muneração ficou após a mudança, a resposta foi que essa modificação deu-se a partir de 01 de Se-

tembro de 2012.  Ele explanou que, é emitido o faturamento ao cliente somente ao que tange o valor 

de mídia, ou seja, 80%, sendo descontado o valor de 20% que refere-se ao desconto-padrão e assim 

é de responsabilidade da agência emitir por seu sistema contábil um faturamento referente aos 20% 

que a agência tem direito.  

Com isso, outro questionamento era referente em saber com qual percentual de desconto pa-

drão sua agência trabalhava, se era em todos os casos ou se existia alguma exceção. Todas as agên-

cias responderam que trabalhavam com 20% e em todos os casos, sem nenhuma exceção.  Isso é 

aplicado ao inciso 2.5.1 das Normas Padrão, que cita que, toda agência que alcançar as metas de 

qualidade estabelecidas pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relaciona-

das, habilitar-se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17 

inciso I alínea “f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não inferior 

a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta 

de seus Clientes. Portanto é possível afirmar que essa prática se aplica no mercado local.  Entretan-

to, se for levado em consideração todas às respostas, as cinco agências estariam descumprindo o 

que é previsto pelo conselho, no inciso 3.6.1,  

Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a Fornecedores 

especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O Cliente deverá 

pagar à Agência "honorários’’ de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços e su-

primentos contratados com quaisquer Fornecedores. (NORMAS PADRÃO, 2011, p.09). 

Do modo, no inciso 4.2 que afirma que “Os planos de incentivo às Agências mantidas por 

Veículos não contemplarão Anunciante”.  Assim, como nenhuma agência citou fornecedores e ain-

da um representante apenas focou na resposta referindo-se aos clientes, o que pode ter ocorrido, foi 

o não entendimento pleno da questão, e assim não foi possível constatar com certeza se as agências 

também trabalham com os 20% para fornecedores. 

Por consequência, a entrevista também objetivava saber se ainda acontecia dos veículos 

apresentarem e oferecerem espaços diretamente para os clientes que tem agência. Os representantes 

das agências afirmaram que sim, e isso seria muito recorrente no mercado de Santa Maria, no entan-
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to houve uma resposta, da agência A que citou, não achar totalmente errôneo os veículos fazerem  

com seus autônomos.   

O representante da agência C, proferiu que é muito difícil os veículos de comunicação não 

terem conhecimento das empresas que têm agências e a agência D declarou que, os vendedores ( 

dos veículos) acreditam que vão fazer um bom negócio.  

Um ponto em comum que todos os representantes das agências tiveram, foi que, quando isso 

ocorre os clientes sempre avisam a agência. Com estes depoimentos, é possível ver que os veículos, 

acabam infringindo a orientação das Normas- Padrão, no inciso 2.3 que diz,  

 

A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a relação entre o Anunciante 

e o Veículo. Na presença dessa relação, o Veículo deve comercializar seu espaço/tempo ou 

serviços através da Agência, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 4.680/65, 

de tal modo que fique vedado:  

(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso do ofere-

cido através de agência. 

 

 

Sendo assim, percebe-se que o princípio de respeitabilidade com a agência pode ser falho, e 

conforme o autor conforme Borghneth (1985) apud Pinho (2001, p. 275), “isso não é uma prática 

incomum, da mesma forma que afirmam os entrevistados, pois os veículos oferecem opções criati-

vas e preços mais atraentes aos clientes, e assim tal prática pode ser considerada desleal”.  

Logo, havia a pergunta sobre quantos clientes à agência possui atualmente e qual o percen-

tual de cada tipo de cliente a sua agência tem na carteira, conforme foi descrito no referencial deste 

trabalho.  A agência A conta com 12 clientes, nos setores como  educação, mobiliário, alimentação. 

Já a agência B  atende 23 contas de diversas áreas: automobilístico, beleza e estética, saúde, educa-

ção, alimentação, mobiliário. A agência C atualmente atende 13 clientes nas áreas de varejo, cultu-

ra, automobilístico, saúde. Agência D tem aproximadamente cinco a sete clientes, dos setores de 

saúde, material esportivo, segurança e comunicação. E a agência E  trabalha com 10 clientes, dos 

setores varejista, turismo, saúde e algumas prefeituras.   

A partir disso, observa-se que três agências têm em média de 10 a 13 clientes, no máximo, 

uma agência que possui em média sete clientes e outra com mais de vinte clientes, somado a isso, 

pode-se averiguar que no mercado publicitário de Santa Maria, as agências trabalham com um nú-

mero de clientes próximos, assim como, os setores, já que das cinco agências todas têm clientes que 

atuam no mesmo ramo de atuação.  
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Contudo, nessa mesma pergunta era questionado aos representantes, em qual classificação 

os clientes se encaixariam conforme as classificações dos autores Sharf e Sant’Anna. No qual, 

Sharf, aponta em sua classificação clientes como: A, B, C, D e E e Sant’Anna, com dois tipos de 

clientes, sendo eles, o cliente que sabe da necessidade da publicidade e o cliente que utiliza publici-

dade de forma mais tímida, por não ter muita noção.  

Das cinco agências, somente duas aceitaram classificar seus clientes, as outras 03, alegaram 

que acham antiético classificá-los. Assim, as duas agências que classificaram foram a agência A que 

apontou que o seu cliente de maior faturamento é um Grupo de Educação (setor educação de cursos 

preparatórios para vestibular), o que na classificação de Sharf seria o cliente A, ou seja, aquele com 

alto faturamento, disposto a ouvir novas ideias e acreditam que a agência é muito mais que um pres-

tador de serviços, e sim como um parceira.   

 Neste caso, podemos verificar que a cidade de Santa Maria é reconhecida como um polo 

educacional na educação superior, devido a isso, a concorrência entre curso preparatório é grande 

na cidade, e dessa forma o Grupo Totem investe em publicidade para destacar suas qualidades, e, 

portanto, de fato é um cliente “A” e na classificação de Sant’Anna é um cliente “que sabe da neces-

sidade da publicidade”.  

A agência B “aceitou” classificar seus clientes, e assim, acredita que um shopping e uma 

concessionária de veículos são os seus clientes de maior faturamento, que segundo a classificação 

de Sharf, seriam clientes nível A e na categorização de Sant’Anna, são clientes que aceitam novas 

ideias e vem a agência como uma parceira.  

Devido a isso, podemos constatar do mesmo modo que citou-se na agência A a cidade de 

Santa Maria pode influenciar nessa classificação, uma vez que hoje, a cidade possui três
27

 Shopping 

Center, e assim a concorrência nesse setor aumentou consideravelmente  nos últimos três anos com 

a instalação do Royal Plaza Shopping
28

.  Da mesma forma, em relação a concessionária, hoje em 

Santa Maria há diversos concorrentes há a necessidade de utilizar a publicidade.  

Nesta mesma agência, houve a classificação de um cliente como sendo C, na visão do autor 

Sharf e que para Sant’Anna seria um cliente que utiliza a publicidade de forma introvertida, dessa 

maneira, foi mencionado, o cliente salão de cabelereiro, que não faz campanhas ou anúncios em 

veículos, apenas realiza anúncios em seu site ou por e-mail marketing.  

                                                           
27

 Royal Plaza Shopping, Monet Plaza Shopping. 
28

 Disponível: < http://www.royalplaza.com.br> Acesso dia: 19 de Junho de 2012.  

http://www.royalplaza.com.br/
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Também foi indagado há quanto tempo em média que esses clientes estavam com a agência 

e como chegaram até a agência. A maioria dos representantes citaram que seus clientes, são clientes 

de longa data ,não há como afirmar isso, mas segundo a entrevista, todos os clientes estão na agên-

cia desde sua abertura. 

 E a forma como chegaram, todos responderam que foi através de prospecção, e duas agên-

cias B e C, afirmaram que outros clientes indicaram a agência. Dessa forma, observamos que os 

clientes dessas agências de fato confiam em seus serviços a ponto de indicarem a agência para ou-

tros clientes.  

Em virtude disse, os entrevistados foram questionados, quais os valores que pautavam a re-

lação com os seus clientes, havia quatro opções para respostas – Compreensão, credibilidade, confi-

ança e transparência. As respostas obtidas foram que 04 agências afirmaram que o valor que pauta a 

relação é a transparência e 01 agência, a  agência E, afirmou que a confiança é o valor que pauta a 

relação com seus clientes. 

 Assim pode-se verificar, que as respostas se enquadram na opinião de Waller (2004) apud 

Silva et al. (2006, p. 02) que  acredita, em diversos fatores que influenciam a relação entre agência e 

clientes/anunciantes “é a eficiência de comunicação, relacionamento interpessoal, risco e confiança, 

conflito entre outros, eles acabam influenciando no estágio de ciclo do relacionamento agência e 

cliente/anunciante”. Desta maneira, os fatores transparência e confiança contribuem para o bom 

relacionamento agência e cliente/anunciante. 

Além disso, os representantes comentaram a questão dos percentuais de honorários previstos 

pelo CENP, se estes, são cobrados e explicados dos clientes. Todas as respostas foram positivas, o 

que reflete que o mercado local, atua de forma condizente com o que é previsto nos incisos 3.6.1, 

das Normas Padrão (2011, p. 09) onde cita que os serviços e os suprimentos externos terão os seus 

custos orçados junto a Fornecedores especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo 

Anunciante. O Cliente deverá pagar à agência “honorários” de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

dos serviços e suprimentos contratados com quaisquer fornecedores e no inciso 3.6.2 que quando a 

responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou 

suprimento, sobre o valor respectivo o anunciante pagará à agência “honorários” de no mínimo 5% 

(cinco por cento) e no máximo 10% (dez por cento). 

Diante das perguntas anteriores e partindo para o tema abordado neste trabalho, foi solicita-

do que os representantes das agências respondessem se, houve algum cliente que questionou os pro-
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cedimentos que foram alterados. E, todas as agências alegaram que nenhum cliente interrogou tal 

modificação no procedimento.  

Partindo de tais respostas, percebe-se que os valores mencionados pelas agências, transpa-

rência e confiança, refletem de modo relevante na relação, uma vez que, segundo os entrevistados 

não houve qualquer questionamento acerca da alteração.  Em contrapartida, também existiu a inda-

gação, sobre qual a atitude que a agência teve em relação aos possíveis questionamentos, mas devi-

do às respostas anteriores, esta questão não obteve nenhuma resposta.  

Desta forma, foi indagado sobre o atual cenário, ou seja, se a modificação do processo de 

remuneração prejudicou o mercado publicitário de Santa Maria. 

 Os cinco representantes afirmaram que o mercado não foi prejudicado, porém, houve diver-

gências em suas respostas, como podemos constatar no depoimento da agência A, aonde citou que 

essa mudança deu mais transparência ao processo e para a relação das partes. O representante da 

agência B, citou que é recente, mas que até agora não mudou em nada assim como a agência D, que 

acredita que não mudou em nada, embora ressaltasse que, as agências que não agiam com transpa-

rência, acabaram prejudicadas.  

Por outro lado, a agência C, acredita que isso ocorreu somente para beneficiar os interesses e 

favorecer o fluxo administrativo da Rede Globo, ou seja, desse ponto de vista foi puramente dos 

interesses internos e organizacionais da emissora, sem levar em consideração as possíveis conse-

quências para o mercado publicitário brasileiro.   

Já para o representante da agência E traz uma discussão ainda maior sobre esta questão, uma 

vez que, defende a opinião que tal mudança  ocorreu devido  ao fato que o atual presidente do 

CENP não é um profissional da publicidade, e também garante, que o mesmo, é proprietário uma 

filiada da Rede Globo.  

Com isso, o representante da agência E, traz algo não citado pelos outros representantes das 

agências de Santa Maria, pois a questão surgiria através de um conflito de interesses por parte do 

presidente do CENP favorecendo assim as empresas da Rede Globo.  

Com essas duas opiniões, pode-se em tese, partir para uma discussão que o Conselho, não 

estaria dando um suporte em termos de confiança plena a algumas agências, pois o que explanou 

Marcelo, o CENP acabou se voltando para um lado, possivelmente, parcial nas práticas de mercado. 

Entretanto, vale ressaltar é que ambas as agências, afirmaram que o mercado não foi prejudicado, 

devido ao pouco tempo que a alteração está em vigor.  
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Todavia, Fernando Bergoli, da Rádio Atlântida, acredita que a mudança, gerou desconforto, 

já que o modelo antigo de remuneração estava em vigor há muito tempo, e dessa forma, surgiram 

dúvidas, questionamentos, reflexões e opiniões dos mais variados tipos. E que essas reações, varia-

ram de mercado para mercado.    

Além disso, Fernando alegou que houve sim, manifestações contrárias, mas também de en-

tendimento quanto ao novo processo. Também afirma que algumas empresas foram reticentes em 

relação ao veículo, pois ainda não havia um entendimento pleno do que estava acontecendo. E que 

apesar da situação, isso não alterou diretamente o faturamento dos veículos do Grupo RBS. 

Dessa forma, a declaração de Fernando reflete o que foi discorrido nas respostas, pois a 

agência A acredita que o novo processo foi benéfico ao mercado, porém, como já citado, houve 

indiretamente nas respostas obtidas, que essa alteração deu margem sim, para um possível descon-

forto no mercado. 

Portanto, através dessa análise, pode-se ressaltar que todos os entrevistados, compartilharam   

das mesmas atitudes e opiniões, isso pode ter ocorrido porque são agências certificadas pelo CENP 

e se baseiam em documentos para a condução da agência. 

 É interessante, que das cinco agências, três estão no mercado há mais de 10 anos de merca-

do, e nesse parâmetro, vale ressaltar que duas agências, C e E, obtiveram respostas bastante seme-

lhantes, como em relação à confiança transmitida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão, 

também pelo motivo de serem mais vigorosas em suas opiniões sobre a modificação e suas possí-

veis consequências para o mercado. 

 As outras duas agências, A que está há menos de 01 ano no mercado, mas obteve respostas 

iguais/semelhantes as agências mais antigas – em termos éticos e atitudes de mercado, já a agência 

D que atua há 03 anos no mercado, e portanto, percebe-se que assim como a agência A obteve res-

postas relevantes e semelhantes em comparação as outras agências, como por exemplo, em relação 

se os veículos repassavam propostas aos clientes sem o consentimento da agência, dessa forma e 

assim, observa-se que apesar de serem agências novas no mercado, possuem atitude e opiniões pró-

ximas ou iguais as agências com mais tempo de mercado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente trabalho buscou analisar as possíveis consequências que a alteração 

no processo de faturamento dos veículos teve no mercado publicitário de Santa Maria. Para isso 

procurou-se fundamentar a pesquisa em teorias que pudessem elencar parâmetros éticos e de boas 

práticas de mercado para que assim, fosse construído um apoio teórico para a realização das entre-

vistas. Cinco agências certificadas pelo Conselho Executivo de Normas Padrão aceitaram contribuir 

com a elaboração dessa pesquisa e também, para possibilitar a apresentação do ponto de vista do 

veículo contou-se com a participação do Grupo RBS, aqui representado por Fernando Bergoli, Ge-

rente Comercial da Rádio Atlântida. 

Desse modo, através da análise das entrevistas, foi constatado que todas as agências partici-

pantes partilham do mesmo discurso que traz a ética na condução dos processos de relação, com 

isso, foi possível verificar que os princípios dessa relação são pautados na transparência e confian-

ça, uma vez que todas as agências declararam que estes valores são importantes dentro dessa reali-

dade, favorecendo assim, que o relacionamento não fosse abalado diante deste novo processo mer-

cadológico. Outro possível fator constatado, é que todas as agências prezam por clientes a longo 

prazo, e assim, esta relação duradoura pode fortalecer a confiança entre ambas as partes. 

Foi observado também, em relação aos veículos, que estes cumprem as orientações do Códi-

go de Ética, item 14, e que a bonificação por volume é algo recorrente no mercado santa-mariense, 

entretanto, conforme alegado por uma das agências, não seria o caso do Grupo RBS. Somado a isso, 

foi declarado por todas as agências, que os veículos de comunicação, oferecem espaços/benefícios 

para os clientes das agências, e que quando isso ocorre os próprios clientes discorrem o ocorrido. 

Assim, observamos que, os mesmos infringem o que e previsto pelas Normas Padrão. 

Portanto, pode-se concluir, de acordo com as elucidações dos representantes das agências 

que não houve possíveis consequências ou alterações no relacionamento agência e cliente. E um dos 

possíveis fatores é a parceria de longa data e também pelos valores que ambas as agências prezam, 

deste modo, possivelmente nota-se uma relação consistente, estabelecida segundo as agências com 

base na transparência e confiança.  

Todavia, durante a realização deste estudo, constatou-se um fato que até então não era pre-

visto para a pesquisa, que foi em relação as declarações por parte de dois representantes das agên-
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cias, uma vez que, esta alteração somente visaria os interesses dos veículos da Rede Globo, e por 

consequência, do Grupo RBS. Somado a isso, foi levantada a questão, que o atual presidente do 

Conselho Executivo de Normas Padrão, não é um profissional da publicidade, e ser proprietário de 

uma filial da Rede Globo, dessa forma, supostamente o CENP, estaria deixando de prezar pelos 

interesses da classe publicitária e favorecendo os veículos filiados à Rede Globo/Grupo RBS. 

 Contudo, como este assunto não estar previsto nos objetivos da pesquisa, tal aspecto pode 

dar margem a outros possíveis estudos relacionados ao assunto, como a realizar pesquisa com as 

outras agências que não fizeram parte deste estudo e clientes, verificar como ficou  a relação agên-

cias e veículos de comunicação, verificar as reais intenções do CENP em relação ao tema e se essa 

alteração realmente beneficiou somente os veículos de comunicação. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Carta enviada para as agências. 

 

 

 

Santa Maria, 19 de março de 2012.  

Prezado,  

Olá, me chamo Danielle Ferrareto Caneda e sou acadêmica do 8° semestre do curso de Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA. Venho através de este documento fazer 

um convite para que você represente a agência e participe da minha pesquisa de final de graduação inti-

tulada “Mudou o processo. Mudou a relação?”. A pesquisa tem por objetivo fazer um paralelo no que 

tange a remuneração da comissão da agência, depois das alterações no processo colocadas pelo CENP 

no final do ano passado. A participação da sua agência será de suma importância para a execução da 

pesquisa, já que vamos trabalhar apenas com as 10 agências atualmente credenciadas ao Conselho.  

 

Certa da sua compreensão, obrigada.  

Atenciosamente,  

Danielle Ferrareto Caneda 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista com as agências.   

 

1)Quais são os parâmetros éticos adotados por você na condução da sua agência? 

2)Baseia-se em quais documentos?  

3)É filiada na ABAP? Por quê? Quanto tempo? 

4)Você sabe a sabe a origem do Desconto-Padrão? 

5)Quais são as formas de pagamento disponibilizadas para os clientes pela sua agência? Por quê? 

6)Qual delas é mais utilizada? Tem a ver com o volume de verba do cliente? Tem a ver com o volume 

de mídia que o cliente faz? 

7)O faturamento das contas acontece como o previsto no código de ética, item 14? “Os veículos fatura-

rão sempre em nome dos anunciantes, enviando as contas à agências por elas responsáveis, para co-

brança”. 

8) Com qual percentual de desconto padrão sua agência trabalha? Em todos os casos? Existem exce-

ções? Por qual motivo? 

9)Ainda acontece de os veículos apresentarem e oferecerem espaços diretamente para os clientes que 

tem agência? Por quê? 

10)Quantos clientes a agência possui atualmente? E qual o percentual de cada tipo de cliente a sua 

agência tem na carteira? 

11)Há quanto tempo esses clientes fazem parte da sua carteira? Como chegaram à agência?  

12)Qual dos seguintes valores pauta a relação entre a sua agência e os clientes: credibilidade, honesti-

dade, compreensão.  

13)São explicados e cobrados dos clientes os percentuais de honorários previstos pelo CENP? 

14) Houve algum cliente que questionou a agência, após a modificação na forma de repasse da remune-

ração? 

15)Se houve, qual foi a atitude tomada pela agência? 

17)Você acredita  que o mercado  local foi prejudicado pela modificação?  
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevista com os veículos. 
 

 

 

1) Como era a regra interna para pagamento do desconto padrão da agência? 

 

2) Quando mudou? Como ficou depois da mudança? 

 

3) Essa mudança trouxe alguma consequência (positiva ou negativa) para o veículo? Em 

termos de faturamento, vendas ou em relacionamento? 

 

 


