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RESUMO 

 

A comunicação é importante, especialmente para quem trabalha com ela, como é o caso das 

agências de publicidade que a utilizam como ferramenta básica para a prestação de seus 

serviços. Por isto, este trabalho analisa como as agências de publicidade de Santa Maria, 

integrantes do Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul (CCCRS), realizam a sua 

própria comunicação. Assim, foram utilizados questionários direcionados aos proprietários 

das agências de publicidade e propaganda de Santa Maria, que fazem parte da amostragem, 

a fim de compreender como as suas empresas trabalham a sua comunicação. Pretende-se 

ainda perceber se possuem um gestor de comunicação, as estratégias utilizadas, e se estas 

priorizam a prospecção de novos clientes ou a fidelização dos seus.  Entre os resultados 

obtidos, destaca-se a incoerência entre o discurso das agências, e o que elas realizam para 

trabalhar a sua comunicação.  

 

Palavras-chave: Comunicação; Comunicação Integrada; Agências de publicidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

The communication is important, especially for those who work with it, which is the case of 

the advertising agencies that work with it as their basic tool for their service. The goal of this 

job is to analise how the advertising agencies from Santa Maria, members of the Clube de 

Criação Centro do Rio Grande do Sul (CCCRS), are working their own communication. For 

this, was used questionnaries for these agencies from Santa Maria that make part of the 

sampling, to comprehend how they realize their own communication. And still intended to 

realize if they have a communication manager, which strategies are used, and what is their 

priorities, prospect new costumers or loyalty the ones they have. Between the results 

obtained, emphasizes the inconsistency among the agencies speech, and what they really do 

for their communication. 

 

Keywords: Communication; Integrated Communication; Advertising agencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é o ato de tornar comum, noticiar, informar e fazer saber. É também 

compreendida por ser o estudo de “como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 

organizações no âmbito da sociedade global” (KUNSCH, 2003, p. 149). Esta definição é 

apresentada pela autora como referente à comunicação organizacional, que neste trabalho 

será o conceito para a comunicação. Kunsch ainda complementa que é ela [a comunicação 

organizacional] que realiza uma análise do sistema, funcionamento e processo de 

comunicação entre a organização e seus diversos públicos.  

Uma boa comunicação é essencial em qualquer organização. Sabendo disto, os 

profissionais da área têm as ferramentas e o preparo para trabalhar com a informação, e 

fazer com que ela atinja seus públicos-alvo de forma clara e através dos veículos adequados. 

Vale mencionar que não é suficiente apenas passar a informação, pois para que os objetivos 

determinados sejam alcançados é necessário que a mensagem seja compreendida.  

A importância da comunicação é explícita por ser considerada como fundamental 

para a execução das funções administrativas de uma empresa, como afirma Kunsch (2003). 

Mais do que ferramenta vital para uma empresa, a comunicação passa a ser considerada uma 

função estratégica, como defendem Tomasi e Medeiros (2007). Isto porque, quando bem 

trabalhada, a comunicação se torna a ferramenta capaz de criar, transformar ou manter a 

imagem que uma empresa transmite ao seu público. Imagem esta que tem nítida 

importância, pois, “em geral, os autores da área de marketing afirmam que a imagem de uma 

empresa é o seu grande patrimônio. É algo que possui um valor superior até mesmo a seus 

produtos e serviços” (TOMASI e MEDEIROS, 2007, p.82). 

Kunsch (1986) informa que as estratégias de comunicação organizacional 

geralmente incluem todos os processos de recepção e emissão de informações, os quais 

permitem aos membros da organização compreender e interagir com seu ambiente interno e 

externo. Sabe-se que estão em situação confortável apenas as organizações que praticam sua 

comunicação e marketing de forma eficaz e com isso é necessário tratar a imagem da 

organização de tal maneira que a mesma possa atrair seu público e trazer bons frutos. 

Assim, é possível compreender a importância de se realizar a comunicação própria, 

principalmente para as agências de publicidade e propaganda, uma vez que se trata de uma 

ferramenta básica de trabalho destas empresas. Com isso, a comunicação delas deveria ser o 

seu “cartão de visita”, como defende Perez apud Perez e Barbosa (2008). Percebe-se, então, 
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a necessidade de uma agência de propaganda, que trabalha basicamente a comunicação de 

seus clientes, também usufruir desta ferramenta a favor de sua imagem.  

Após citar a importância de se comunicar e fazer isto com base em planejamento, é 

interessante pesquisar se as agências de publicidade, que trabalham com esta ferramenta em 

prol de seus clientes, utilizam a comunicação em seu benefício. Perez apud Perez e Barbosa 

(2008) ainda afirma que estes esforços comunicacionais podem ser direcionados aos clientes 

da agência (em ações de fidelização), ou então às empresas que podem vir a se tornar 

clientes (prospecção). 

A importância da comunicação é tamanha, que conforme Thayer apud Kunsch 

(2003, p.69) “é a comunicação que ocorre dentro [da organização] e a comunicação entre ela 

e seu meio ambiente que [a] definem e determinam as condições da sua existência e a 

direção do seu movimento”. Com a disseminação destes fundamentos, Tomasi e Medeiros 

(2007, p. 7) citam que “não há executivo de grande empresa que desconsidere a importância 

da comunicação”, o que reafirma a visão favorável dos empresários à comunicação. 

Observando criticamente a atual situação do mercado local, pode-se perceber que as 

agências de publicidade, integradas por profissionais de publicidade e propaganda na sua 

maioria, devem trabalhar soluções em comunicação, e não somente na publicidade. A partir 

disto, é interessante pesquisar também se estas agências trabalham a sua comunicação de 

uma forma condizente à que se conhece por “comunicação integrada
1
”. 

Sendo assim, a comunicação integrada, que Kunsch (2003, p. 150) defende como 

“formas de comunicação que permitem a uma organização se relacionar com seu universo 

de públicos e com a sociedade em geral”, deve ser foco de trabalho para o desenvolvimento 

da imagem das agências de publicidade. Uma vez que não devem se “contentar” apenas com 

ações comunicacionais tradicionais, muitas vezes inadequadas para os seus objetivos e 

públicos. 

A mesma autora ainda afirma que a comunicação integrada é a convergência
2
 de 

atividades que possibilitam um pensar com ações estratégicas e táticas de comunicação 

                                                 
1
 Comunicação integrada é a junção da comunicação institucional, a mercadológica, a interna e a 

administrativa (Kunsch, 2003) 
2
 Palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam 

em nossa cultura. Algumas das idéias comuns expressas por este termo incluem o fluxo de conteúdos através 

de vários suportes midiáticos, a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca das novas 

estruturas de financiamento das mídias que recaiam sobre os interstícios entre antigas e novas mídias, e o 

comportamento migratório da audiência, que vai a quase qualquer lugar em busca das experiências de 

entretenimento que deseja. Talvez, num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação em que 

múltiplos sistemas midiáticos coexistem e em que o conteúdo passa por eles fluidamente. Convergência é 
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voltadas para a eficácia. Complementando, a Associação Brasileira de Empresas de 

Relações Públicas (1984, p.12) acredita “na comunicação integrada, ou seja, na atuação 

conjugada de todos os profissionais da área. [Não havendo] conflitos entre as diversas 

atividades: [mas sim, uma] somatória em benefício do cliente”. 

Uma vez que autores como Kunsch (2003), e inclusive a Associação Brasileira das 

Empresas de Relações Públicas, ABERP (1984), apresentam este tema de comunicação 

integrada como fundamentais ao bom desempenho da comunicação, é inaceitável o fato de 

uma empresa prestadora destes serviços não dispor desta ferramenta a seu favor.  

Lupetti (2007, p. 15) ainda traz outra reflexão a respeito da comunicação integrada, 

sendo que 

 

hoje, a comunicação passa necessariamente pelas novas tecnologias, que 

proporcionam uma relação inovadora entre a organização e seus públicos de 

interesse. Vale ressaltar, no entanto, que essa tecnologia é bastante nova, e que os 

processos de aprendizagem e de adaptação dependem muito de como a 

organização planeja sua comunicação. 

 

Assim, o que existe é uma dificuldade encontrada com o advento das novas 

tecnologias, pois com a diversificada e variada gama de meios de comunicação as 

mensagens podem se tornar enfraquecidas, se não forem planejadas e corretamente 

trabalhadas dentro de um planejamento de comunicação integrada.  

A partir destas considerações surgiu o seguinte problema de pesquisa: Como as 

agências de publicidade e propaganda de Santa Maria, integrantes do Clube de 

Criação Centro do Rio Grande do Sul, desenvolvem a sua comunicação? 

O Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul foi lançado no dia 22 de outubro 

de 2007, tendo como objetivo promover o intercâmbio entre os profissionais de criação e 

planejamento das agências de propaganda de Santa Maria. Para integrar o Clube, as agências 

devem ser certificadas no Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP), para que assim, 

possam ser avaliadas pela direção do CCCRS. Fazem parte do Clube as agências: Art/Meio 

Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, Idez, Inox Idéias, J. Adams, 

Latino América, Pubblicità, Vitrine Comunicação e 4SC. 

Com isto, esta pesquisa tem por objetivo, analisar como as agências de publicidade 

de Santa Maria, integrantes do CCCRS, realizam a sua própria comunicação. E para isto, 

pretende-se descrever a comunicação própria de cada agência vinculada ao Clube de Criação 

                                                                                                                                                      
entendida aqui como um processo contínuo ou uma série contínua de interstícios entre diferentes sistemas 

midiáticos, não uma relação fixa (JENKINS, 2008, p.332). 
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Centro do Rio Grande do Sul; perceber quais estratégias de comunicação são usadas por 

cada uma das agências; verificar se as estratégias utilizadas priorizam a prospecção de 

clientes ou a sua fidelização; e descobrir se as agências possuem algum gestor de 

comunicação para fazer este trabalho. 

Justamente por estarem contextualizadas em um mercado competitivo, é importante 

analisar se as agências de publicidade e propaganda estão pensando estrategicamente a 

captação de clientes, e/ou sua fidelização, e como estão realizando estes processos. 

Visto que uma agência desenvolve e trabalha a comunicação de seus clientes, 

afirmando ser de extrema importância esta prática, é interessante analisar como ela própria 

está desenvolvendo a sua comunicação. O que pode trazer algumas discordâncias em relação 

ao que por ela é proposto e o que ela faz para si, como por exemplo, o fato de defender a 

propaganda perante o seu cliente, enquanto ela mesma não faz a sua, sendo uma empresa 

prestadora destes serviços. 

Sabe-se que existem agências que trabalham intensamente a sua comunicação, como 

é o caso das agências República das Idéias e Escala, ambas de Porto Alegre-RS. Torna-se 

importante realizar um parâmetro sobre as agências de publicidade de Santa Maria, uma 

cidade que apresenta um Clube de Criação composto por dez agências, além de dois cursos 

de graduação na área de publicidade. O que permite interpretar que o mercado local, está 

cada vez mais exigente.  

Além destes fatores, surge o interesse pessoal em “descobrir” se as agências de 

publicidade estão aplicando o que se conhece como evolução do mercado
3
, além das teorias 

que se aprende na academia. A isto também se soma o fato de, como profissional de 

Relações Públicas, querer saber a forma como se estabelece essa comunicação dentro das 

agências de publicidade de Santa Maria (vinculadas ao Clube de Criação Centro do Rio 

Grande do Sul), especificamente, com relação à comunicação integrada. 

Este trabalho também tem como propósito ampliar o conhecimento a respeito do 

mercado de Santa Maria, especificamente na área das agências de publicidade e propaganda 

da cidade, a fim de que, posteriormente, possam ser realizadas outras pesquisas na área. 

A escolha pelo Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul se deu pelo fato de 

Santa Maria possuir um grande número de agências de publicidade; assim, as agências 

                                                 
3
 A evolução do mercado publicitário é notável a partir do aumento do número de ferramentas de comunicação 

e do surgimento, e uso intensivo, de novas mídias. A isto se acrescentam as atualizações de mercado, e 

individuais destes profissionais. 
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integrantes do Clube deveriam, prioritariamente, ser cadastradas no CENP, mostrando maior 

envolvimento e preocupação com o mercado de Santa Maria. 

Este trabalho está dividido em cinco partes. Inicialmente apresenta-se o tema, a 

problemática e os objetivos da pesquisa, que guiaram o trabalho. A segunda parte traz o 

referencial teórico que aborda a comunicação, e suas ferramentas; a comunicação integrada; 

e as agências de publicidade, com osdois focos que a empresa pode estabelecer, a 

prospecção e a fidelização de novos clientes. Na seqüência é apresentada a metodologia, e 

na parte quatro é apresentado o estudo sobre as agências do Clube de Criação Centro do Rio 

Grande do Sul. As considerações finais e referências bibliográficas encerram a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação pode ser conceituada como o processo de transmitir idéias e 

conduzir informações entre indivíduos, o que é vital para os seres humanos (SANT`ANNA, 

2002). No presente trabalho, o conceito de comunicação a ser utilizado, será o que Kunsch 

apresenta como comunicação organizacional, ou seja, é como “se processa o fenômeno 

comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global” (KUNSCH, 2003, 

p. 149). É importante salientar que este trabalho aborda a comunicação que as agências 

realizam para “fora”, ou seja, para o ambiente externo. Contudo, esta só é possível a partir 

de um intenso trabalho comunicacional dentro destas organizações, o que reflete para o seu 

“externo”.  

Ainda de acordo com Kunsch (2003, p. 149), “a comunicação organizacional 

configura as diferentes modalidades comunicacionais que permeiam a sua atividade. 

Compreende [...] a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a 

comunicação interna e a comunicação administrativa”.  

Neste contexto, a comunicação institucional é “a responsável [...] pela construção e 

formação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização” 

(KUNSCH, 2003, p.164). Fonseca apud Kunsch (2003, p.164) apresenta a comunicação 

institucional “como conjunto [...] de procedimentos destinados a difundir informações de 

interesse público sobre as filosofias, as políticas, as práticas e os objetivos das organizações, 

de modo a tornar compreensíveis essas propostas”. 

Já a comunicação mercadológica é a encarregada de trabalhar “a divulgação 

publicitária dos produtos ou serviços de uma empresa” (KUNSCH, 2003, p.162). Rego apud 

Kunsch (2003, p.163) afirma que esta comunicação procura “atender aos objetivos traçados 

pelo plano de marketing das organizações, cujo escopo fundamentalmente se orienta para a 

venda de mercadorias destinadas aos consumidores, num determinado espaço de tempo”.  

A comunicação interna trata-se de “um setor planejado, com objetivos bem 

definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados, 

usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação mercadológica” 

(KUNSCH, 2003, p.154). Esta comunicação proporciona uma ligação, e aproximação, entre 

a empresa e seus funcionários, e assim, deve ser explorada de forma integrada, para que 
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possa solucionar pequenos, e prováveis, imprevistos. Como bem explica Bueno (2009), a 

comunicação interna é o processo de relacionamento que uma organização possui com os 

seus públicos internos, e também, dos públicos internos entre si. 

E por fim, a comunicação administrativa compreende a comunicação processada na 

empresa, e dentro das funções administrativas desta. Para Andrade apud Kunsch (2003, 

p.153), a comunicação administrativa pode ser compreendida como o “intercâmbio de 

informações dentro de uma empresa ou repartição, tendo em vista sua maior eficiência e o 

melhor atendimento ao público”. Kunsch (2003, p.152) conceitua como aquela “que permite 

viabilizar todo o sistema organizacional, por meio de uma confluência de fluxos e redes”. 

Somado a estes conceitos, que “contextualizam” a definição de comunicação a ser 

utilizada neste trabalho, Bueno (2003, p.7) apresenta o termo “comunicação empresarial”, 

como sendo “estratégia para as organizações, o que significa que se vincula estritamente ao 

negócio”. A comunicação, então, “se prepara para ascender a um novo patamar, tornando-se 

um elemento importante do processo de inteligência empresarial” (BUENO, 2003, p.8). 

A comunicação, como afirma Kunsch (2003), é importante, já que é vista como 

fundamental para a execução das funções administrativas de uma empresa. Além disto, a 

comunicação é capaz de criar, transformar ou manter a imagem que uma empresa apresenta. 

Contudo, a mesma autora alerta que a existência de uma comunicação formalizada 

não significa que todos os problemas da empresa estejam resolvidos. É essencial que as 

empresas se atualizem com relação ao que há de novo no mercado comunicacional, 

possibilitando novas formas para a obtenção de resultados positivos. E isto pôde ser 

observado quando Lupetti (2007, p. 15) afirma “a partir da segunda metade do século XX 

[...] quando a comunicação virtual se estabeleceu no universo, as organizações sentiram 

necessidade de rever os modelos de comunicação até então adotados”. Isto, porque os 

“empresários perceberam que novos sistemas se incorporavam aos antigos, e administrar a 

empresa de forma linear já não era a maneira de obter resultados positivos à organização” 

(LUPETTI, 2007, p. 15).  

Este reconhecimento do que é novo no mercado comunicacional, deve ser trabalhado 

juntamente à consciência do objetivo a ser alcançado. E para isto, são estabelecidas as 

estratégias de comunicação. 
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2.1.1 Estratégias de comunicação 

 

A partir de um objetivo de comunicação estabelecido, devem-se conhecer as 

estratégias comunicacionais a serem utilizadas. Como o foco do trabalho é a comunicação 

das agências de publicidade, estas podem trabalhar com base em algumas abordagens, sendo 

elas fundamentadas em campanhas: institucional, de propaganda, guarda-chuva, de 

promoção, incentivo, promoção de vendas, cooperada, assessoria de imprensa e relações 

públicas. 

A campanha institucional apresenta o seu foco na divulgação da empresa como um 

todo, objetivando o reconhecimento de sua marca. Sant´Anna (2009, p.121) afirma que esta 

estratégia “busca propor para o público um conceito, uma idéia sobre a empresa”. O que a 

difere da campanha de propaganda, que tem o intuito de levar o consumidor à compra 

(DIAS, 2005). E para isto, divulga informações sobre os benefícios e atributos de um 

produto/serviço (LUPETTI, 2003). 

Já a campanha guarda-chuva faz a divulgação da linha de produtos de uma empresa. 

Lupetti (2003) ainda cita que a finalidade é torná-los reconhecidos. Já Dias (2005, p.71) 

afirma que a campanha guarda-chuva “evidencia características associadas à marca e 

apresenta estas associadas à linha de produtos”. 

A campanha de promoção utiliza-se da interação com o consumidor e do dinamismo 

para a divulgação do produto/serviço. Dias (2005) afirma que esta estratégia é usada para 

impulsionar vendas imediatas, ou então, para neutralizar ações realizadas pela concorrência.  

A campanha de incentivo proporciona um melhor relacionamento entre a empresa, clientes e 

funcionários (LUPETTI, 2003). Ela busca um aumento das vendas, a partir deste incentivo 

aos funcionários (DIAS, 2005). 

Lupetti (2003) apresenta a campanha de promoção de vendas como aquela que 

divulga o produto/serviço através da redução de preços, conforme permissão do anunciante. 

O que a diferencia da campanha promocional é o fato de não apresentar os benefícios do 

produto/serviço (DIAS, 2005). Já a campanha cooperada é utilizada quando uma empresa 

veicula sua imagem e produtos de seus fornecedores. Conforme Dias (2005, p.72) ela é 

“comum em empresas de varejo, que estabelecem parcerias com seus fornecedores, 

dividindo os custos dos investimentos e lucros com os resultados”. 

Já a campanha de assessoria de imprensa utiliza-se de jornalistas, como formadores 

de opinião, para informar sobre a empresa e seus produtos/serviços (LUPETTI, 2003). E por 



 15 

fim, a campanha de relações públicas utiliza-se de ações capazes de tornar a opinião pública 

favorável à empresa (LUPETTI, 2003). 

Assim, para que estas estratégias sejam concretizadas, é necessário estabelecer quais 

ferramentas de comunicação serão utilizadas em cada momento. 

 

 

2.1.2 Ferramentas de comunicação 

 

Após estabelecer a estratégia de comunicação a ser utilizada, são definidas as 

ferramentas de comunicação mais adequadas, tanto para o objetivo, quanto para o público. E 

como lembra Vasconcelos (2009, p. 68), essas ferramentas “devem ser utilizadas de forma 

integrada em um planejamento de comunicação”.  

Estas ferramentas podem ser divididas em três categorias: ferramentas principais, 

complementares e inovadoras; como pode ser visto na tabela 01. Deve-se relembrar que 

“cada uma [destas ferramentas] tem características que devem ser analisadas com base nos 

objetivos a serem atingidos, no perfil do público-alvo, no que está sendo comunicado e no 

conceito de comunicação definido com a mensagem principal da campanha” 

(VASCONCELOS, 2009, p. 69). 

 

Tabela 01: Ferramentas de comunicação 

Ferramentas principais Ferramentas complementares Ferramentas inovadoras 

• propaganda 

• promoção de vendas 

• relações públicas 

• marketing direto 

• força de vendas 

• product placement 

• ações cooperadas com o 

trade 

• folhetos / catálogos 

• marketing digital 

• buzzmarketing 

• marketing viral 

• propaganda no lazer / 

advertainment 

Fonte: adaptado de Vasconcelos (2009) e Ogden e Crescitelli (2007) 

 

A categoria das ferramentas principais, em que se encontram a propaganda, 

promoção de vendas, relações públicas, marketing direto e força de vendas, são as 

ferramentas de comunicação mais básicas e comuns de serem trabalhadas. Já as ferramentas 

complementares, que abrangem product placement, ações cooperadas com trade, folhetos e 

catálogos e marketing digital; como o próprio nome já indica, são ferramentas utilizadas 
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como complemento, junto às demais. O que também pode se estender às ferramentas 

inovadoras, que consistem no buzzmarketing, marketing viral e propaganda no lazer / 

advertainment. 

Para que se possa compreender de que forma as agências de publicidade atingem 

seus objetivos de comunicação, com o uso destas ferramentas, é apresentada uma explicação 

sobre cada uma delas. 

Dentro da categoria das ferramentas principais está a propaganda, que “compreende 

a comunicação de uma mensagem paga que é realizada pela compra de espaços em veículos 

de comunicação para a divulgação de anúncios” (VASCONCELOS, 2009, p. 70). 

Geralmente realizada de forma massificada, ela tem como grande vantagem o fato de 

comunicar uma mensagem a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, como afirmam 

Ogden e Crescitelli (2007). Para Sampaio (2003, p. 28) a “função principal da propaganda é 

[...] disseminar informações, raciocínios e idéias que permitam aos consumidores estarem 

mais informados sobre os produtos e serviços existentes e à sua disposição”.  

Outra ferramenta principal é a promoção de vendas, que “Walter Longo define [...] 

como um esforço de comunicação de marketing utilizado em períodos de tempo 

determinados em canais de revenda e consumidores com o objetivo de acelerar as vendas” 

(VASCONCELOS, 2009, p. 74). Tendo como objetivo principal as vendas, esta ferramenta 

de comunicação estimula as compras com a criação de incentivos e benefícios por tempo 

limitado, sendo que os compradores podem ser o consumidor final, o intermediário ou a 

equipe de vendas de uma organização (OGDEN e CRESCITELLI, 2007). Sobre a promoção 

de vendas, Sant´Anna (2009, p. 31) afirma que “poderíamos ainda definí-la como a 

pesquisa, o estudo, a afinação e a aplicação de todas as idéias e iniciativas que possam 

conduzir à coordenação, ao melhoramento e ao desenvolvimento das vendas”. 

As relações públicas, também se inserem nas ferramentas principais, e visam 

“cuidar da boa imagem de uma empresa mediante suas relações com a sociedade e com seus 

funcionários” (VASCONCELOS, 2009, p. 87). De acordo com Ogden e Crescitelli (2007), a 

diferença entre esta ferramenta de comunicação e as demais é que as relações públicas têm 

como público-alvo prioritário a comunidade e a opinião pública. Com a proposta de 

“aproximar todos os perfis de público de interesse [...] ao papel que a empresa e seus 

produtos possuem” (SANT´ANNA, 2009, p. 50), o uso da ferramenta de relações públicas 

pressupõe a utilização de sete ferramentas táticas, que formam a sigla PENCILS 

(publicações, eventos, notícias, causas comunitárias, identidade visual, lobby e social). 
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O marketing direto, outra ferramenta principal, é definido pela Associação 

Brasileira de Marketing Direto (ABEMD) como “um sistema interativo de marketing que 

utiliza um ou mais veículos de comunicação que visa obter resposta e/ou transação 

mensurável em qualquer local, tendo seus resultados registrados em um banco de dados” 

(ABEMD, 2009). Vasconcelos (2009, p. 93) apresenta esta ferramenta com “foco na 

manutenção de clientes e conquista direcionada e tornou-se um meio de conquistar um 

objetivo diferenciado: a fidelização de clientes”. Para isto, realiza a venda de produtos e 

serviços de forma direta, sem a intervenção de vendedores, ou seja, por meio de propaganda 

de resposta direta. Ogden e Crescitelli (2007, p. 27) ainda afirmam que “o marketing direto 

permite a comunicação personalizada”. 

Por fim, a ferramenta de força de vendas, a qual consiste em um “importante meio 

para levar uma mensagem por meio dos vendedores, representantes e vendedores dos canais 

da rede varejista, capazes de esclarecer o consumidor sobre as qualidades e os usos do 

produto e, ainda, fechar vendas” (VASCONCELOS, 2009, p. 99). Segundo Vasconcelos 

(2009), Philip Kotler ainda afirma que algumas características devem ser ressaltadas no 

treinamento da força de vendas, sendo elas o conhecimento, o caráter, a rapidez no 

atendimento, a simpatia e o despertar de talentos. 

Já as ferramentas complementares de comunicação compreendem o product 

placement, que “é a inclusão de produtos ou serviços em qualquer forma de produção em 

televisão ou filmes em troca de alguma forma de pagamento pelo anunciante” (BAKER e 

CRAWFORD apud Ogden e Crescitelli (2007, p. 28); contudo, estas aparições não 

apresentam características de propaganda (VASCONCELOS, 2009). Compreendem também 

as ações cooperadas com o trade, que como Vasconcelos (2009) afirma, se trata de uma 

parceria entre fabricantes e redes varejistas em campanhas de comunicação, sendo que 

ambos são os comunicadores da mensagem. As ferramentas complementares ainda abordam 

os folhetos e catálogos que, apesar de algumas vezes serem marginalizados, em 

determinados segmentos de mercado são de extrema importância. 

O marketing digital não é apresentado por Vasconcelos (2009) como uma ferramenta 

de comunicação, contudo neste trabalho concorda-se com Ogden e Crescitelli (2007), os 

quais defendem que o marketing digital trata-se de uma ferramenta complementar, que 

muitas vezes exerce a função de ferramenta principal. Isto porque “sua função básica é usar 

o poder das redes on-line, da comunicação por computador e dos meios interativos digitais 

para atingir os públicos-alvo” (OGDEN e CRESCITELLI, 2007, p. 29). O marketing digital 
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apresenta algumas vantagens com relação às demais ferramentas de comunicação, pois 

consiste em “uma alternativa barata, rápida, flexível e personalizada” (OGDEN e 

CRESCITELLI, 2007, p. 30). 

Como ferramentas inovadoras pode-se citar o buzzmarketing, que consiste na 

comunicação boca-a-boca. Já o marketing viral “é a evolução do buzzmarketing para o 

mundo viral [ou seja, da internet]” (VASCONCELOS, 2009, p. 104). E a propaganda no 

lazer, mais conhecida como advertainment, também é uma ferramenta inovadora, pois é 

“considerada por muitos a evolução da propaganda, [uma vez que] está sendo praticada no 

mercado como uma nova forma de impactar o público-alvo, oferecendo-lhe momentos de 

lazer” (VASCONCELOS, 2009, p. 104). 

Conhecendo as ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas, neste estudo, 

pelas agências de publicidade de Santa Maria, pode-se compreender que há uma grande 

variedade de ações e alternativas para cada situação em que a empresa se encontra. A partir 

do uso destas ferramentas de uma forma planejada, e complementada com diferentes ações, 

percebe-se a comunicação integrada. 

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

Aliando os assuntos já abordados ao fato de que “ações isoladas de comunicação já 

não produzem o efeito necessário” (TOMASI e MEDEIROS, 2007, p. 57), percebe-se a 

necessidade de trabalhar a comunicação de uma forma mais completa. Assim, as agências de 

publicidade e propaganda, que têm a comunicação como ferramenta de trabalho, podem 

explorá-la de uma forma mais completa, a qual se conhece por comunicação integrada. 

Com base nisto, tem-se o conceito de comunicação integrada, o qual é definido por 

Kunsch (2003, p.150) como “uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, 

permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da 

comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa”. 

Tomasi e Medeiros (2007, p.57) complementam, afirmando que “é preciso transformar as 

ilhas de comunicação existentes [...] em um todo, em uma ação única, com um comando 

apenas”, o que possibilita a obtenção de ações estratégicas de comunicação, visando a 

eficácia, como afirma Kunsch (2003), sem que haja distinção entre “as vertentes 
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institucional e mercadológica [...] porque [estarão] umbilicalmente associadas ao negócio, à 

visão e à missão da organização” (BUENO, 2003, p.8). 

Como já citado, Kunsch (2003) apresenta a comunicação integrada como uma 

“união” das comunicações administrativa, interna, mercadológica e institucional, 

modalidades comunicacionais que já foram descritas anteriormente, e que Lupetti (2007) 

apresenta como elementos fundamentais para que a comunicação integrada possa ser 

compreendida como parte da gestão estratégica. Lupetti (2007, p. 15) ainda afirma que a  

 

comunicação integrada estabelece uma política global, em função da existência 

de coerência entre os programas estabelecidos nas comunicações institucional, 

administrativa, interna e mercadológica, além de evitar as sobreposições de 

tarefas. Os quatro programas devem trabalhar de forma conjunta, integrados entre 

si e com os demais programas de empresa, tendo em vista os objetivos gerais da 

organização e, ao mesmo tempo, os objetivos de cada programa. 

 

Assim, em uma comunicação integrada, a comunicação institucional se 

responsabilizaria pelo “conceito público para a empresa, difundindo sua filosofia, sua 

missão, sua visão e seus valores, que serão retratados em suas políticas e práticas” 

(LUPETTI, 2007, p. 17). A comunicação administrativa aborda os assuntos referentes à 

administração, sendo “o eixo principal de tramitação da informação do trabalho rotineiro” 

(TORQUATO apud LUPETTI, 2007, p. 20). Já a comunicação interna, se responsabiliza 

pela integração entre organização e colaboradores, propiciando “meios para promover a 

integração entre eles” (LUPETTI, 2007, p. 21). E a comunicação mercadológica é a 

encarregada de utilizar “toda forma de comunicação [...] [para] atingir um objetivo de 

marketing” (LUPETTI, 2007, p. 23). 

Já Corrêa (2006, p.73) apresenta o conceito de comunicação integrada de marketing, 

que aqui será abordada como a definição de comunicação integrada, a qual afirma ser 

 

o processo que começa com a análise do consumidor (ou cliente em potencial) para 

detectar os seus valores de comportamento, com o propósito de definir o conceito 

da marca, agregando-lhe valor e distinguindo-a da concorrência. Esse 

posicionamento permitirá a criação de mensagens claras e consistentes que visam 

influenciar o comportamento do público interno ou externo ao maximizar a sua 

satisfação. Para isso, utiliza as disciplinas de comunicação de forma integrada e 

devidamente interligadas às ações de marketing e aos objetivos da empresa, que 

considera a filosofia e estrutura operacional da organização e permite a aplicação 

única do conceito da marca em todos os programas de comunicação. 
 

Assim, enfatizando a comunicação integrada por meio das habilitações da 

comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, tem-se que 
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os profissionais de jornalismo se ocupam “da assessoria de imprensa, cuja função é informar 

os mais diversos públicos (interno e externo) sobre os fatos da empresa. São eles 

responsáveis por fornecer serviços de comunicação para as diversas áreas da empresa” 

(TOMASI e MEDEIROS, 2007, p.57).   

Dentro da comunicação integrada, os publicitários compreendem os profissionais 

que atuam para agências de propaganda, fornecedores externos (com a produção de 

campanhas publicitárias), como afirmam Tomasi e Medeiros (2007). Estes autores ainda 

complementam que “não é inoportuno salientar que é preciso sempre estar de olho nas 

comunicações com os consumidores para que as mensagens não firam seus princípios éticos, 

políticos, religiosos e morais” (TOMASI e MEDEIROS, 2007, p.57). Já os profissionais de 

relações públicas se ocupam “do relacionamento da empresa com os seus diferentes públicos 

[...] [sendo que a] ênfase em cada um dos públicos depende das estratégias da empresa e de 

suas necessidades” (TOMASI e MEDEIROS, 2007, p.57).  

Assim, pode-se compreender que, como afirma Bueno (2003, p.7), a comunicação 

“deixou de ser um mero conjunto de atividades, desenvolvidas de maneira fragmentada, para 

constituir-se em um processo integrado que orienta o relacionamento da empresa [...] com 

todos os seus públicos de interesse”. Contudo, Bueno (2003, p.9) ainda afirma que as 

agências de publicidade e propaganda, apesar de adotarem esta proposta de comunicação 

integrada, na sua maioria “não o tem assumido em sua plena acepção; ao que parece estão 

tentando apenas dar eco ao discurso empresarial vigente para alavancar novos negócios”. 

Esta posição do autor é complementada ao que afirma ser a existência de situações avessas, 

quando grandes anunciantes distribuem as diferentes atividades para diversas agências. E 

para tentar compreender melhor a visão das agências de publicidade, o próximo capítulo 

refere-se a estas empresas. 

 

 

2.3 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  

 

Uma agência de publicidade e propaganda é uma empresa que presta serviços, aos 

seus clientes, “não produz nada fisicamente palpável, a não ser idéias; também não coloca 

nada de „concreto‟ à sua disposição que não seja talento, criatividade e experiência” 

(MARTINS, 1999, p. 49). Ferrari (1990, p.13) complementa afirmando que o papel das 
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agências de publicidade “é de prestadora de serviços ao anunciante, com o objetivo de 

auxiliá-lo e orientá-lo na concepção, execução, controle e avaliação de sua comunicação”.  

Para melhor entender o que é serviço, Lovelock e Wright (2002) o definem como um 

ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Para eles, esse ato é essencialmente 

intangível, podendo ou não estar associado a um produto físico, e normalmente não resulta 

na posse ou propriedade de nenhum dos fatores de produção. “São atividades econômicas 

que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 

decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do 

serviço" (LOVELOCK e WRIGHT, 2002, p.5). 

A partir disto, pode-se compreender o que é explorado na Lei nº 4.680, de 18 de 

junho de 1965, a qual afirma que 

 
a agência de propaganda é uma pessoa jurídica especializada na arte e técnica 

publicitárias, que estuda, cria, executa e distribui propaganda aos meios de 

divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de 

promover a venda de produtos e serviços, divulgar idéias ou informar o público a 

respeito de organizações ou instituições e seus produtos. (PEREZ apud PEREZ e 

BARBOSA, 2008, p. 13) 

  

De acordo com o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), as agências de 

publicidade e propaganda devem realizar alguns serviços para que assim sejam definidas. 

Estes serviços são:  

 
estudo do conceito, idéia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a 

identificação 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; 

identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, idéia, 

marca, produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação; 

identificação e análise das idéias, marcas, produtos ou serviços concorrentes; 

exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identificação e 

análise das suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas ao mercado e à 

concorrência; elaboração do plano publicitário, incluindo a concepção das 

mensagens e peças (Criação) e o estudo dos meios e Veículos que, segundo 

técnicas adequadas, assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou dos 

mercados objetivados (planejamento de Mídia); execução do plano publicitário, 

incluindo orçamento e realização das peças publicitárias (Produção) e a compra, 

distribuição e controle da publicidade nos Veículos contratados (execução de 

Mídia), e o no pagamento das faturas (CENP, 2009, p.1). 

 

Dessa forma, a gama de serviços prestados por uma agência é bastante grande, assim 

serão listados alguns dos principais serviços prestados em grande parte das agências, com 

base nos serviços de propaganda, relações públicas, promoção de vendas, força de vendas e 
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marketing direto. Lembrando que existem muitos outros serviços, e que conforme o pedido 

do cliente e as condições da agência, estes novos serviços podem ser criados. 

Os serviços de propaganda fazem uso de todos os veículos de mídia impressa, 

eletrônica e digital para divulgação. Para tanto, são utilizados anúncios eletrônicos (rádio e 

televisão), impressos (jornais e revistas) e digitais (internet), além de mídias como outdoors, 

cartazes, folders, flyers, embalagens e displays ou sinalização em pontos de venda. Já os 

serviços de promoção de vendas se referem às ações para o aumento das vendas, podendo 

ser direcionada para os canais de distribuição ou para os consumidores finais, como afirma 

Kotler (1999). Para ambos os casos podem ser usadas estratégias de concursos, sorteios, 

prêmios, feiras, convenções, entretenimento, descontos, venda casada, demonstrações e 

programas de vantagens. 

Os serviços de relações públicas, por sua vez, planejam e organizam ações para 

atingir objetivos de comunicação junto aos diferentes públicos de uma empresa. Para isto, 

podem ser realizados eventos, palestras, seminários, filantropia, patrocínios, publicações, 

lobby (escolha e ações com líder de opinião), relacionamento com a comunidade e imprensa, 

e envio de press kits. Os serviços de força de vendas são utilizados junto à equipe de vendas 

da empresa, objetivando motivá-la para aumentar o número de vendas ou simplesmente 

melhorar a distribuição dos produtos. Assim, podem ser realizadas apresentações e reuniões 

para vendas, programas de incentivo, feiras, convenções e distribuição de amostras. 

Por fim, os serviços de marketing direto têm a proposta de atingir pequenos 

segmentos em nichos, e até mesmo, indivíduos, pois se trata de uma veiculação 

especializada. Para isto são utilizados catálogos, mala direta, compras pelo computador ou 

pela televisão, fax, e-mail e correio de voz. 

Segundo Martins (1999), quando uma empresa decide fazer propaganda do seu 

negócio, seja ele um produto ou serviço, ela contrata uma agência. A agência, então, 

estudará o mercado do anunciante, o perfil do público-alvo e outras variáveis que permitirão 

a ela elaborar uma proposta de ação para seu cliente. Se essa ação envolver uma campanha 

publicitária ficará a cargo da agência a criação e desenvolvimento das peças, como 

comercias de TV, rádio e anúncios impressos. Contudo, a execução física dessas peças 

poderá ser terceirizada por produtoras e/ou fornecedores especializados em propaganda. De 

acordo com Sampaio (2003, p.75), estas produtoras e fornecedores “são empresas (e mesmo 

pessoas físicas) que dão forma final às mensagens publicitárias criadas pela agência ou que 

prestam algum tipo de trabalho especializado em qualquer um dos momentos do processo 
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publicitário”. Dentre essas empresas podem-se citar as produtoras de áudio e de vídeo, 

gráficas, ilustradores, estúdios de fotografia e empresas de pesquisa. 

Para ser uma agência de publicidade é preciso também executar um mínimo de 

funções inerentes ao processo publicitário. Essas funções geralmente estão divididas em 

algumas áreas bem caracterizadas, que são: Atendimento, Planejamento, Criação e Mídia 

(PEREZ apud PEREZ e BARBOSA, 2008). Contudo, esta estrutura pode ser alterada 

conforme o estilo e tamanho das agências (CORRÊA, 2006). 

Mas convém explicar cada uma destas funções que são vitais ao funcionamento de 

uma agência. Assim, o profissional de atendimento é aquele “que mantém o contato 

permanente com o cliente, cuidando de todos os seus serviços” (CORRÊA, 2006, p. 21). É 

responsável pela administração do relacionamento entre agência e cliente (MARTINS, 

1999), possuindo um “papel duplo, sendo „advogado‟ do cliente dentro da agência e 

„embaixador‟ da agência junto ao cliente” (CORRÊA, 2006, p. 21). Perez apud Perez e 

Barbosa (2008) define este profissional como aquele que age como agência e pensa como 

cliente.  

O atendimento deve ter “conhecimento das teorias e técnicas de comunicação, das 

múltiplas opções de utilização dessas técnicas e teorias e da melhor forma de administrar as 

ações definidas” (PEREZ apud PEREZ e BARBOSA, 2008, p. 16), devendo “enxergar uma 

meta de comunicação e, a partir daí, mobilizar todos os recursos disponíveis – da agência, 

do cliente, dos fornecedores e de quem mais aparecer – para o alcance dessa meta” 

(FURLANETTO apud PERALTA, 2006, p. 27). 

Segundo Corrêa (2006), o atendimento é responsável por funções como 

levantamento de dados, venda, execução, coordenação e controle, tudo isto para que seu 

cliente se muna de uma boa relação de serviços. Martins (1999) acredita que também seja 

função do atendimento fazer a prospecção de novos clientes. 

 Já o profissional de planejamento “é responsável pelo posicionamento de marca, 

pelo investimento em novos mercados, pelas ações, pela definição das estratégias mais 

adequadas para os clientes” (PEREZ apud PEREZ e BARBOSA, 2008, p. 18). É aquele que 

planeja toda a execução de um projeto de comunicação de determinado cliente, devendo 

pensar no futuro do mesmo. Conforme Perez apud Perez e Barbosa (2008), o planejador não 

é somente um coletor de informações, a ele cabem também as funções de análise, 

sintetização e interpretação das pesquisas, o que lhe possibilita propor idéias para os 

problemas de comunicação do cliente. Já Ferrari (1990) classifica as atribuições do 
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profissional de planejamento como sendo a definição de objetivos, estabelecimento de 

estratégia, controle da execução e avaliação final dos resultados. Para Sá apud Peralta (2006, 

p. 31) “o planejamento [...] é uma poderosa ferramenta para a construção e a consolidação 

da imagem das marcas”, a autora complementa, “apenas com o planejamento é possível 

estabelecer uma comunicação integrada que dê consistência e potencialize a mensagem em 

todos os pontos de contato com o mercado”. 

A área de criação se estrutura, na maioria das vezes, em forma de duplas de criação, 

como afirmam Martins (1999), Corrêa (2006) e Perez apud Perez e Barbosa (2008), sendo 

que um redator trabalha juntamente com um diretor de arte, onde discutem a abordagem 

criativa e criam a campanha ou peças publicitárias. O redator é o profissional “responsável 

pelas chamadas, títulos e pela redação propriamente dita” (PEREZ apud PEREZ e 

BARBOSA, 2008, p. 20). Enquanto o diretor de arte é aquele que “transforma as idéias e 

conceitos em fotos, traços e ilustrações” (PEREZ apud PEREZ e BARBOSA, 2008, p. 20). 

Contudo, estes profissionais devem ter uma boa integração para que o trabalho tenha melhor 

rendimento e facilidade de execução. Perez apud Perez e Barbosa (2008, p. 20) afirma que o 

profissional de criação é aquele que trabalha “com a produção e a eleição das mensagens 

publicitárias”. Enquanto Martins (1999, p.151) acredita que “a boa criação é aquela que faz 

coisas que você vê, gosta e entende”.  

E por fim, o profissional de mídia, que é o encarregado de selecionar os “veículos 

de comunicação mais adequados para atingir o público-alvo nos momentos mais propícios, 

evidentemente, buscando a maneira mais econômica e indicada para cada caso em 

particular” (PEREZ apud PEREZ e BARBOSA, 2008, p. 21). Assim, é o mídia que irá 

posteriormente executar, negociar, comprar os espaços e controlar o processo, como afirma 

Perez apud Perez e Barbosa (2008). Para Corrêa (2006, p. 24), este profissional é o 

“responsável pela correta aplicação das verbas de propaganda junto aos veículos de 

comunicação”. Seguindo este raciocínio, Martins (1999, p. 99) define mídia “como a 

distribuição racional do investimento publicitário através dos vários meios de comunicação 

disponíveis e que sejam de interesse para determinada campanha publicitária”. Com base 

nisto, Sant´Anna (2002) afirma que o setor de mídia deve ter a seu dispor uma 

documentação para cada meio de comunicação do País. E mais, Camossa apud Peralta 

(2006, p. 32) defende que “um bom trabalho de mídia deve observar a maneira como as 

pessoas se relacionam com os meios e criar estratégias sedutoras de chegar ao consumidor”. 
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Para facilitar a compreensão a respeito destes departamentos citados, a tabela 02 

apresenta resumidamente as principais funções exercidas por cada um dos profissionais 

destes setores. 

 

Tabela 02: Departamentos das agências de publicidade e suas funções. 

Departamento Funções 

Atendimento 

- Mantém contato direto com o cliente; 

- Administra o relacionamento da agência e o cliente; 

- Gerencia as contas dos clientes; 

- Faz levantamento de dados; 

- Vende; 

- Executa; 

- Coordena / Controla; 

- Prospecta novos clientes. 

Planejamento 

- Planeja a execução de projetos de comunicação; 

- Analisa e interpreta pesquisas; 

- Posiciona a marca; 

- Define as estratégias mais adequadas para seus clientes; 

- Faz a avaliação dos resultados. 

Diretor de arte 
- Transpõe as idéias e conceitos para imagens; 

- Pode trabalhar com foto, traços ou ilustrações. 

Redator 
- Discute a abordagem criativa com o diretor de arte; 

- Cria as chamadas, os títulos e os textos. 

Mídia 

- Seleciona os veículos de comunicação mais adequados para 

cada público; 

- Executa, negocia e compra os espaços; 

- Controla o processo. 

Fonte: Manuela Lang Motta  

 

Grandes agências costumam criar grupos com profissionais de cada uma dessas áreas 

para gerenciar contas de clientes específicos, porém o comum entre pequenas e médias 

agências é ter poucos profissionais em cada área, mas que trabalham com toda a gama de 

clientes. Contudo, as atividades exercidas pelas agências de publicidade e propaganda 
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contemporâneas já não são mais apenas de publicidade, ou propaganda. Peralta (2006, p. 39) 

reforça esta idéia afirmando que “em agências de propaganda modernas, o seu mundo é 

maior que a sua mesa; e o seu papel se estende muito além do seu departamento”. 

A partir deste capítulo pode-se compreender a importância e complexidade do 

exercício das funções de uma agência de publicidade e propaganda. Contudo, deve-se 

lembrar que as agências trabalham, entre outras abordagens, com a prospecção de clientes, 

ou a fidelização dos que já possui, e por isso, estas duas vertentes serão abordadas no 

próximo capítulo. 

 

 

2.3.1 Prospectar X fidelizar clientes  

  

Cada agência de publicidade deve ter os seus objetivos previamente definidos; com 

isto, “o primeiro passo da agência é definir a estratégia de comunicação, que deve ser 

entendida como a forma pela qual a empresa vai atuar no mercado para conseguir atingir os 

objetivos traçados para o seu [...] serviço” (CORRÊA, 2004, p. 96). Assim, as agências 

devem estabelecer se suas prioridades focam a prospecção de clientes ou a fidelização dos 

que possui. 

A prospecção de clientes pode ser realizada pelo “presidente das operações, ainda 

que muitas já contem com um profissional dedicado ao assunto. [...] Hoje é igualmente 

comum, nos mercados que comportam, existir uma área ou um profissional responsável por 

monitorar oportunidade para novos negócios” (CENP EM REVISTA, 2009, p. 19). 

Conforme Zandar Campos da Silva Jr., diretor de operações da Cannes Publicidade de 

Goiânia, a prospecção pode ter início em três situações, por indicação, pela concorrência ou 

por abordagem direcionada, “todos funcionam, cada um no seu gênero. A indicação abrevia 

as etapas, abre portas; a concorrência envolve mais tempo, estudo, análise. A abordagem 

direcionada é a que mais ocorre, com farta utilização de nossas ferramentas para este fim” 

(CENP EM REVISTA, 2009, p. 32). 

Sant´Anna (2002) afirma que a prospecção de clientes implica no uso de promoção 

de vendas e de publicidade (a mesma que as agências aplicam aos seus clientes). A partir da 

promoção de vendas, tem-se um conhecimento do funcionamento da agência e seus 

serviços, para assim “empreender um verdadeiro estudo do mercado, com o fim de descobrir 

o gênero e o nome dos clientes prováveis, dos clientes possíveis e dos indiferentes” 
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(SANT´ANNA, 2002, p. 265). A seguir, Sant´Anna (2002) afirma que um dos grandes 

princípios da prospecção é reunir fatos que sejam suscetíveis de interesse às empresas. Para 

assim, o próximo passo poder ser dado, o uso da publicidade, que pode se dar por meio da 

publicidade de imprensa, “em revistas especializadas ou em publicações industriais, 

econômicas ou comerciais” (SANT´ANNA, 2002, p. 266), ou então por meio de publicidade 

direta, que exige uma autorização para que um representante da agência faça uma visita, 

seguido por um contato fixo com o diretor da empresa, como afirma Sant´Anna (2002). 

E ainda, Severino Queiroz Filho, presidente da Ampla de Recife (CENP EM 

REVISTA, 2009, p. 23) afirma que  

 
hoje a prospecção é muito mais um exercício de planejamento e de 

posicionamento da agência. É cada dia mais intenso um processo de analisar o 

ambiente, definir o foco, desenvolver possibilidades de solução, buscar 

diferenciação competitiva e oferecer ao mercado novas alternativas, ferramentas e 

tecnologia para trabalhar a comunicação em suas múltiplase diversificadas formas 

e disciplinas. Não é mais uma questão de estabelecer apenas uma teia de bons 

relacionamentos, embora, é claro, isto seja sempre um patrimônio valioso.  

 

Assim como os diretores de agências prospectam novos clientes, quando eles 

conseguem estas contas, devem trabalhar para mantê-las, é o que confirma Oswaldo 

Mendes, Presidente da Mendes Publicidade de Belém, “toda agência deve preocupar-se em 

conquistar contas, mas também deve preocupar-se em mantê-las” (CENP EM REVISTA, 

2009, p. 29). E para isto, são utilizadas as mais variadas ferramentas de comunicação, 

pensando no que é conveniente e coerente para ser utilizado junto a determinado público. 

A fidelização de clientes trabalha com a aproximação entre a agência e o cliente, 

para que aquela seja sempre lembrada pelo anunciante. Para isto, a agência deve trabalhar a 

sua imagem, a fim de que o cliente se sinta satisfeito com a realização dos trabalhos. Aliado 

a isto, deve haver, por parte do atendimento da conta, uma atenção “diferenciada”, que 

transmite ao cliente a sensação de segurança, visto a constante preocupação da agência com 

o andamento do seu negócio. 

Apesar de muitas vezes não ser realizada esta fidelização de clientes, como a 

pesquisadora pôde observar por experiência de mercado, esta prática é muito simples. Isto 

porque a agência já tem conhecimento sobre o cliente, sabe a melhor maneira de abordá-lo a 

ponto de sensibilizá-lo. Além disto, “é mais fácil e barato investir nas empresas que estão na 

casa, como forma de elevar o faturamento, do que demandar esforços para atrair novas 

contas” (CENP EM REVISTA, 2009, p. 19). 
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Neste trabalho foram apresentadas duas opções do que pode ser compreendido como 

prioridade das agências: a prospecção e a fidelização dos clientes que possui. É importante 

salientar que estas estratégias são definidas pela própria agência, com base nos seus 

objetivos. E para melhor compreender as agências de Santa Maria, o capítulo a seguir 

apresenta o surgimento e a evolução deste mercado na cidade. 

 

 

2.3.2 Mercado publicitário de Santa Maria 

 

O mercado publicitário de Santa Maria teve início com agências de publicidade 

“criadas por profissionais da imprensa, e mais tarde, de emissoras de rádio locais” 

(KESSLER e SILVA, 2007, p. 1). A partir da percepção de que esta se tratava uma atividade 

“fácil”, perante as necessidades dos anunciantes da época e a remuneração final, este 

mercado apresentou um crescimento visível, percebido com o aumento do número de 

agências de publicidade que Santa Maria passou a comportar. 

A isto pode ser acrescentado o fato de que Santa Maria é uma cidade universitária, e 

desde o ano de 1975, quando se formou a primeira turma de comunicadores sociais, 

iniciaram as buscas por estágios nas agências de publicidade; seguidos de contratações, 

como afirmam Kessler e Silva (2007).  

Porém, houve egressos que preferiram criar o seu próprio negócio, como foi o caso 

da agência Art&Meio Assessoria de Comunicação, da sociedade de Nilda Jacks, Janea 

Kessler, Alceno Ferri e Francisco Alba. Esta agência, que atualmente chama-se Art/Meio 

Propagandas, é a mais antiga que permanece no mercado publicitário santamariense, com 29 

anos. 

Assim, permanecia constante o surgimento de agências na cidade. Sendo comum 

algumas destas se dissolverem em meio ao mercado; enquanto outras aproveitavam para 

adquirir novos integrantes. A partir da Figura 01 pode-se visualizar a trajetória das primeiras 

agências de publicidade de Santa Maria. 
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Figura 01: Surgimento e evolução das primeiras agências de Santa Maria 

 

Fonte: MAINARDI (2008, p.25)  

 

Entretanto, o número de agências de publicidade para o mercado de Santa Maria era 

proporcionalmente grande, o que se percebe ainda hoje. Contudo, deve-se lembrar que são 

consideradas, e podem assim ser definidas, as empresas que possuem certificado do 

Conselho Executivo de Normas-Padrão. A partir deste critério, Santa Maria possui doze 

agências, sendo elas: 4SC, Agência Sinapse, Art/Meio Propaganda, Cia de Propagandas, 

Due Design e Propaganda, Gesttione Publicidade e Marketing, Inox Idéias, Intermédia 

Comunicação e Markteing Ltda., J. Adams, Latino América, Orium Publicidade e 

Pubblicità.  

A partir deste credenciamento ao CENP, as agências interessadas podem fazer parte 

do Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul (CCCRS). Criado em 2007, o Clube 

possibilita aos profissionais de agências a troca de experiências, além de uma integração e 

interação, tanto no que se refere ao mercado, quanto ao desenvolvimento pessoal destes 

profissionais. O CCCRS foi inspirado nos já existentes, como o de Porto Alegre e demais 

capitais; e tem como diretor o publicitário Gerardo Martínez, proprietário da agência Latino 

América. 
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As dez agências cadastradas ao Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul são: 

4SC, Art/Meio Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, Idez Mídia e 

Criação, Inox Idéias, J. Adams, Latino América, Pubblicità e Vitrine  

Contudo, ao analisar as agências que integram o CCCRS, pode-se perceber uma 

contradição e uma má estruturação. Isto porque duas das agências que integram o Clube, não 

são credenciadas no CENP, fator decisivo para a definição de uma empresa como agência de 

publicidade. Porém, também é possível notar uma boa integração entre as agências, e seus 

profissionais, além da inegável dedicação destes com os trabalho que realizam. 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, por enfatizar “as 

especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser” como 

afirma Haguette (2000, p. 63). Situações em que se prioriza a captação de “dados [...] 

reprimidos ou, não facilmente articulados como atitudes, motivos”, que Lazarsfelt apud 

Haguette (2000, p. 64) identifica como indicadores qualitativos.  

Segundo Godoy (1995A, p. 62), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental [...] [, e tem] como 

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural”.  

É importante citar também que a pesquisa qualitativa é descritiva, pois como explica 

Godoy (1995A, p. 62), “os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de 

entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de 

documentos”. Godoy (1995A) ainda afirma que uma pesquisa qualitativa tem seu foco no 

processo e não somente nos resultados. 

 A pesquisa em questão ainda se classifica como exploratória, pois conforme Bonin 

(2006, p.35), implica “um movimento de aproximação à concretude do objeto empírico [...] 

buscando perceber seus contornos, suas especificidades, suas singularidades”. Além disto, as 

pesquisas exploratórias podem “gerar dados alimentadores /norteadores dessa construção” 

(BONIN, 2006, p. 36). 

Para basear esta pesquisa foram utilizadas algumas técnicas, como o uso de 

documentação indireta, a qual, Marconi e Lakatos (1996) afirmam se tratar de documentos e 

bibliografias. Para estes autores, esta técnica recolhe informações, se tratando de um 

levantamento de dados. Contudo, esta pesquisa foi realizada com base em uma pesquisa 

bibliográfica, que guiou o referencial teórico.  

Como instrumento de coleta de dados a proposta inicial era utilizar a técnica de 

entrevista com as agências, porém nem todas tinham disponibilidade para agendar uma 

reunião. Assim, foi utilizado o questionário, aplicado com os proprietários das agências de 

publicidade de Santa Maria, cadastradas ao Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul. 

A vantagem dos questionários consiste na obtenção de respostas de uma forma mais rápida e 

precisa, além da uniformidade da avaliação, como lembram os autores Marconi e Lakatos 

(1996).  
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A fim de compreender como é realizada a comunicação destas agências cadastradas 

ao Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul, foram enviados questionários (ANEXO 

01) para estas agências com perguntas, abertas e fechadas, referentes aos departamentos da 

agência, funcionários, se há um gestor de comunicação da agência, quais ações são 

desenvolvidas para a promoção da marca, se trabalham com a comunicação integrada, e o 

que entendem a respeito do assunto. Ainda foram questionados se a sua prioridade trata-se 

da prospecção de novos clientes, ou a fidelização dos que possui, e o que fazem para atingir 

estes objetivos.  

O enfoque inicial do trabalho foi a pesquisa bibliográfica referente à comunicação, 

comunicação integrada, estrutura das agências de publicidade e mercado de Santa Maria.  

As tarefas desta pesquisa aconteceram da seguinte forma: no mês de maio foi 

realizado contato por telefone com o proprietário da agência Latino América, Gerardo 

Martinez, que também é o diretor do CCCRS, para a confirmação das agências cadastradas 

ao Clube. 

No mês de setembro foi realizado contato via telefone com todas as agências 

selecionadas, a fim de esclarecer o trabalho, para que então fossem enviados os 

questionários para o e-mail de seus proprietários. Sendo dez as agências que compõem a 

amostra, somente a agência Latino América não retornou o questionário, pois o proprietário 

e diretor do CCCRS, Gerardo, alegou falta de tempo.  

Por fim, com os questionários em mãos, partiu-se para a análise dos dados e 

considerações sobre a pesquisa realizada. 
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4 A COMUNICAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE DO CCCRS 

 

Como já apresentado anteriormente, o Clube de Criação Centro Rio Grande do Sul é 

composto pelas agências: Art/Meio Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e 

Propaganda, Idez, Inox Idéias, J. Adams, Latino América, Pubblicità, Vitrine e 4SC. Neste 

capítulo estas agências serão apresentadas e analisadas pela forma como realizam a sua 

comunicação. 

 

 

4.1 ART/MEIO PROPAGANDA 

 

A agência Art/Meio Propaganda existe desde julho de 1981, sendo a mais antiga do 

mercado santamariense. Composta pelos sócios Mara Matiuzzi Kunzler, Vera Suzana Gai e 

Roberto Oliveira, atualmente trabalha com cerca de quinze clientes fixos, como Pampeiro, 

Unimed e Centro Universitário Franciscano. A Art/Meio Propaganda está localizada na 

Alameda dos Ipês, nº 50, e possui o site http://www.artmeio.com.br, que estava em período 

de construção no mês de junho, como mostra a figura 02, e atualmente está “fora do ar”. 

Contudo, antigamente ele já era utilizado somente como um cartão de visita. 

 

Figura 02: Art/Meio – Site
4
 

 

Fonte: http://www.artmeio.com.br (2009) 

                                                 
4
 Figura referente ao site da agência Art/Meio Propaganda no mês de junho. Atualmente, o site não está 

disponível. 
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A agência se estrutura nos seguintes departamentos: atendimento, criação, mídia, 

administrativo e financeiro, totalizando seis funcionários e três estagiários. Conforme 

Kunzler
5
, a agência não possui um profissional responsável pela sua comunicação, e as 

ações desenvolvidas pela agência, a favor da sua marca, são esporádicas; contudo Kunzler 

não cita quais são estas ações.  

Talvez pelo fato de não haver um planejamento de comunicação voltado para a 

empresa, os meios que ela utiliza para se comunicar “se restringem a inclusão de logomarca 

em materiais de divulgação de eventos que apoiamos, geralmente culturais, sociais, 

filantrópicos e internos de nosso clientes” (Kunzler) . A partir destes meios, pode-se analisar 

que a Art/Meio utiliza somente a categoria de ferramentas principais de comunicação para 

trabalhar a sua imagem.  

Sobre comunicação integrada, a publicitária e sócia da agência entende ser “aquela 

que reúne as várias formas de contato, tanto com o público interno, quanto externo. Utiliza-

se de ferramentas das áreas de relações públicas, jornalismo, multimídia e outro, conjugados 

com a publicidade e propaganda, quando necessária”. Ela ainda complementa informando 

que na Art/Meio não é trabalhada a comunicação integrada. 

Sobre a prioridade da agência ser a prospecção de clientes ou a fidelização dos seus, 

Kunzler afirma que a Art/Meio prioriza “a prestação de serviços com qualidade e 

responsabilidade, pois em propaganda não existe fidelização”. Assim, esta “fidelização” 

ocorre com a prestação de serviços de qualidade pela agência, além de um relacionamento 

profissional. Com relação à prospecção, a agência Art/Meio não apresenta um trabalho 

específico, geralmente os clientes buscam a agência por indicação de outros clientes dela. 

Contudo, há casos em que a possibilidade de negócios é visualizada, e então, são analisadas 

as condições de viabilidade por parte da agência, seguido de reuniões de apresentação de 

portfólio gráfico / eletrônico.  

Sobre a possibilidade de ser considerada espelho para as demais agências da cidade, 

Kunzler acredita que pelo fato de a Art/Meio ser a agência mais antiga de Santa Maria, ela 

pode se tornar um espelho para as demais agências da cidade. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Mara Matiuzzi Kunzler, proprietária da agência que respondeu o questionário em outubro de 2009. 
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4.2 CIA DE PROPAGANDAS 

 

A agência Cia de Propagandas foi criada em 1987, da sociedade de Kátia Arruda 

Koff, Márcia Valadão, Jaqueline Adams e Sérgio Chiappa Garcia, atual proprietário e o 

único sócio fundador que continua na empresa. De acordo com Kessler e Silva (2007), a 

própria inauguração da Companhia de Propaganda, em 1987, foi anunciada com campanha 

nos meios de comunicação local. Sendo a primeira agência de Santa Maria, a trabalhar a sua 

comunicação para fora da empresa. 

Atualmente, a Cia de Propagandas trabalha com trinta e seis clientes, como Dix, 

Masotti e Ótica Sílvio Joalheiro. Ela se encontra na Rua Jorge Abelin, nº 107, e não possui 

endereço eletrônico.  

Perin
6
 apresenta os departamentos da Cia de Propagandas estruturados em 

atendimento e planejamento, mídia, departamento de arte, criação (redação), produção 

gráfica, produção eletrônica e financeiro; totalizando dez profissionais e quatro estagiários. 

Perin afirma que a agência não trabalha a sua comunicação, sem possuir um gestor da sua 

comunicação, sendo o foco da Cia de Propagandas os trabalhos de seus clientes.  

Apesar disto, a agência envia cartões de aniversário para seus clientes e 

fornecedores, cartões de Natal, confeccionam um anúncio na data de aniversário da agência, 

e eventualmente, enviam web cards com comunicados referentes a férias, recesso de Natal e 

carnaval. Assim, percebe-se o emprego de ferramentas principais de comunicação, sem 

serem exploradas as demais ferramentas a favor da marca.  

Contudo, sem trabalhar a comunicação da agência, Perin compreende como 

comunicação integrada as ações e esforços de comunicação desenvolvidos por uma empresa, 

para a valorização da marca e consolidação junto a seus públicos. Ainda complementa que é 

uma “integração das mídias e a interação entre elas”. 

Por possuir uma grande quantidade de clientes, a agência prioriza a fidelização 

destes (PERIN). Ela ainda afirma que “hoje os clientes têm exigido mais do que um plano 

de comunicação, eles querem uma assessoria de marketing”, o que resulta em um 

envolvimento da agência, que no passado, era inexistente. Para realizar esta fidelização, a 

agência busca atender as necessidades do cliente, sempre superando as suas expectativas.  

Contudo, ainda trabalha-se na captação de novos clientes, prova disto é a contratação 

recente de um novo profissional, responsável por trabalhar com prospecção. Assim, a 

                                                 
6
 Synara Perin, atendimento da Cia de Propagandas, respondeu o questionário em outubro de 2009. 
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agência se posiciona como “uma empresa experiente e criativa, capaz de atender os clientes 

em suas demandas de comunicação e marketing”.  

Sobre o fato de ser um espelho para as demais agências, a Cia de Propagandas 

considera que por ser uma das mais antigas da cidade, há um reconhecimento por parte das 

outras agências. Porém, a Cia não se espelha em agências de Santa Maria. O que ocorre são 

avaliações da concorrência, com possibilidade de se extrair algo que esteja dando certo.  

 

 

4.3 DUE DESIGN E PROPAGANDA 

 

A Due Design e Propaganda, criada em janeiro de 1999, surgiu da sociedade de 

Andréa Dotto e Maria Isabel Dias Lopes. Como propriedade de Andréa, a agência possui, 

atualmente, vinte clientes fixos, como a Troncolar, Pratti Empréstimos e Colégio Objetivo. 

A Due se encontra na Rua Conrado Hoffmann, nº 117/102, e até o mês de junho, possuía um 

site em construção, http://www.duepropaganda.com.br/, que era utilizado como cartão de 

visita, conforme pode ser visto na figura 03. Porém, atualmente o site não está disponível. 

 

Figura 03: Due Design e Propaganda- Site
7
  

 

Fonte: http://www.duepropaganda.com.br (2009) 

                                                 
7
 Figura referente ao site da agência Due Design e Propaganda no mês de junho. Atualmente, o site não está 

disponível. 
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A Due Design e Propaganda divide-se nos seguintes departamentos: atendimento / 

mídia, redação e arte. Assim, a agência que conta com três funcionários e um estagiário, 

trabalha a sua comunicação mensalmente, sem ter um profissional responsável por esta 

função. De acordo com Dotto
8
, a agência se comunica por meio de anúncios em jornais, 

internet (news), apoio e patrocínio de eventos, o que esclarece o uso de ferramentas 

principais de comunicação, e de uma ferramenta complementar, o marketing digital. Por sua 

vez, isso evidencia o uso do site da agência como cartão de visita, já que o meio internet é 

utilizado pela Due, mas o site não sofre alterações. 

E apesar de não trabalhar a comunicação integrada, Dotto a interpreta como o 

trabalho “de forma integrada, como bem diz a palavra, comunicação (assessoria de imprensa 

e propaganda), marketing, vendas, recursos humanos, preocupação com o público interno e 

externo”. 

Por se posicionar como uma agência que “aprimora o relacionamento e que está 

sempre preocupado com os resultados das campanhas”, a prioridade da Due é a fidelização 

dos clientes que possui, e para isto mantêm um relacionamento forte com eles. 

Com o fato de a Due não trabalhar a sua comunicação, Dotto acredita que a sua 

agência não seja espelho para as demais, e ainda completa que também não se espelha em 

nenhuma. 

 

 

4.4 IDEZ MÍDIA E CRIAÇÃO 

 

A agência Idez Mídia e Criação pertence à sociedade de Danilo Balk e Oswaldo João 

Bellé Júnior e está no mercado de Santa Maria desde o ano de 2000. Atualmente apresenta 

cerca de quinze clientes, entre elas a Bellart, a Biomédica e a Ugalde Móveis. A agência se 

localiza na Rua Dr. Bozanno, nº 1147, sala 418 e não possui endereço eletrônico.  

A Idez é dividida nos departamentos de atendimento, mídia, produção e criação; 

porém conta com estagiários e free lancers, não havendo funcionários contratados. Contudo, 

a agência conta com um profissional que é responsável pela comunicação da própria 

agência, o qual realiza ações mensais para a promoção da marca, como anúncios de 

oportunidade, cartões em datas comemorativas e patrocínios em meios de comunicação. O 
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que torna clara a limitação no uso de ferramentas de comunicação, que se resumem a 

ferramentas principais de comunicação. 

Mesmo não trabalhando a comunicação da Idez de forma integrada, Balk
9
 a como 

“uma comunicação que agrega todos os departamentos da agência e atinge o cliente de 

forma conjunta, permitindo uma visibilidade total. 

Como prioridade da agência, Balk cita a fidelização de seus clientes. Para isto, ela 

apresenta um atendimento comprometido com os resultados e com os objetivos dos clientes, 

através da responsabilidade e da ética profissional. Se posicionando como uma “agência 

responsável, cumpridora de prazos e ética”. Concluindo, Balk afirma que a Idez Mídia e 

Criação não se considera espelho para as demais agências de Santa Maria, e também não se 

espelha nas mesmas. 

 

 

4.5 INOX IDÉIAS 

 

A Inox Idéias é a antiga Tríade, que recentemente mudou de nome, e existe desde 

julho de 2000. A sociedade é de Luciano do Monte Ribas e Marcelo Paz Fortes, que em 

janeiro de 2009 mudaram o nome da agência para Inox Idéias, “aliando a motivação por 

uma proposta nova e mais abrangente e a impossibilidade de registro do nome Tríade”. Com 

isto, “a empresa optou por uma identidade nova, que indique também a consolidação desta 

mudança de abordagem, onde o foco passa a ser, além da propaganda e do design, a 

produção de idéias que auxiliem os clientes e suas demandas”. 

A agência atende clientes como Icardio, Rede Vivo e Gaiger, se localiza na Rua 

Riachuelo, nº 174, sala 202 e também possui site, com o formato de blog, 

http://blog.inoxideias.com/, como pode ser analisado na figura 04. O site é utilizado como 

ferramenta de comunicação, com uma apresentação da agência, as novidades dela, o 

portfólio e contato. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Danilo Balk, proprietário da agência que respondeu o questionário em outubro de 2009. 
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Figura 04: Inox Idéias – Site 

 

Fonte: http://blog.inoxideias.com/ 

 

A estrutura da Inox Idéias é dividida em criação, atendimento, mídia, administrativo 

e assessoria de imprensa, com um total de oito funcionários, entre eles um encarregado de 

trabalhar a comunicação da agência. Este profissional realiza ações mensais para a 

promoção da marca, utilizando-se de anúncios em jornais, ações de não-mídia, camisetas e 

outros objetos, cursos e press releases. As ferramentas que a Inox utiliza para trabalhar a sua 

comunicação são classificadas como principais; contudo, Ribas
10

 não menciona o site da 

agência como um meio de comunicação, o que fica claro ao se explorar o conteúdo do 

mesmo. Assim, o site como marketing digital, permite a conclusão de que a Inox utiliza 

ferramentas principais e complementares de comunicação. 

De acordo com Ribas, a comunicação da Inox Idéias é trabalhada de forma integrada, 

baseada em um modelo “clássico”, em que “na criação se decide o foco da ação e os meios, 

sendo a ação executada pela pessoa responsável por cada setor”. Ribas ainda compreende a 

comunicação integrada como a “utilização [...] de diferentes meios, tendo como referência 

um conceito e planejamento únicos”. 

A Inox Idéias, que se posiciona como uma agência de “opinião, fidelidade e 

responsabilidade com a marca e os recursos [do cliente]”, atualmente trabalha a fidelização 

de seus clientes; contudo, como afirma Ribas, “a prospecção é permanente”. Esta fidelização 

se dá com a execução de bons trabalhos e pela construção de um relacionamento de 
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 Luciano do Monte Ribas, proprietário da agência que respondeu o questionário em outubro de 2009. 
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confiança. Já a prospecção é “orientada para segmentos dinâmicos, com perfil 

empreendedor e pelo aproveitamento de oportunidades surgidas a partir da cartela de 

clientes atual”.  

Quando questionado se a Inox Idéias se espelhava em alguma agência de Santa 

Maria, Ribas afirma que se espelham em alguns aspectos de antigas agências, e até mesmo 

das mais novas, principalmente no que se refere a valores que também almeja para a Inox. 

Além disto, Ribas afirma que a maneira como a Inox Idéias e comunica é influenciada por 

estas agências. 

 

 

4.6 J. ADAMS 

 

A agência J. Adams, propriedade de Jaqueline Adams, atua no mercado 

santamariense desde 1997. Atualmente possui, aproximadamente, trinta clientes fixos, entre 

eles: a Minami Motors, Rota 1 e Casa das Pedras. A J. Adams está localizada na Rua 

Venâncio Aires, nº 1795, sala 101, e não possui endereço eletrônico.  

Adams
11

 apresenta a estrutura da agência por funções, sendo assim dividida em 

atendimento, criação, mídia e planejamento, sendo um diretor, três funcionários e um 

estagiário. Conforme Adams, existe uma pessoa que cuida da comunicação da agência, se 

responsabilizando por notícias na mídia; informativo mensal via e-mail para o mailing; 

participação da diretora em eventos; anúncios em jornais; manifestação da direção sobre 

assuntos da comunidade (utilizando meios de comunicação); e apoio institucional a ações 

comunitárias e eventos. Assim, percebe-se uma preocupação com o institucional da 

empresa, sendo que são trabalhadas mais ações de relações públicas, ou seja, ferramentas 

principais. 

Adams entende a comunicação integrada como “a utilização de várias modalidades, 

suportes e formas de comunicação (e não exatamente veículos de comunicação) de forma 

organizada e intencional para difundir uma marca”. E quando questionada se trabalha a 

comunicação da agência de forma integrada, a publicitária conclui que “nem sempre a 

comunicação da agência se utiliza dos meios formais, da mídia tradicional. Por estar 

personalizada e levar o nome da diretora, todas as atividades desta refletem e exigem 

atenção especial”, e ainda complementa que “mesmo que não exista um planejamento 
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formal, há um controle e direcionamento sobre o que se pode chamar de „exibição da 

marca‟”. 

Com uma grande cartela de clientes, a J. Adams prioriza a fidelização deles, sendo 

eventuais as prospecções. Para fidelizar os seus clientes, Adams afirma que são realizados 

“contatos diretamente com os focados, ou através de intermediários, que podem ser clientes 

da agência, a diretora ou um funcionário destacado para esta função”. Assim, a J. Adams se 

posiciona perante estes clientes como “uma agência muito experiente, de soluções rápidas, 

conscientes e sensatas, que oferece não apenas serviços de propaganda, mas trabalha 

integrada com o marketing do cliente”. Por seus anos de experiência, Adams ainda afirma 

acreditar que trabalha dentro de um conceito próprio de comunicação. 

 

 

4.7 LATINO AMÉRICA 

 

Em 1993 nasce a agência Latino América, antiga Lobato e Associados (como já 

apresentado na Figura 01). Ela possuía dois sócios proprietários, Mauro Dania Castanho e 

Gerardo Martínez, porém atualmente o único proprietário da agência é Gerardo.  

A Latino América tem como clientes o Theatro Treze de Maio, a Construtora Lupe e 

a OPS! Comunicação e Marketing. A agência se localiza na Rua Dr. Bozano, nº 1293, 1º 

andar, e possui endereço eletrônico http://www.lacom.com.br/, como mostrado na figura 05. 

Com base nas informações apresentadas pelo site, a respeito da agência, portfólio, clientes e 

contato, esta é uma ferramenta de comunicação utilizada a fim de divulgar a marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacom.com.br/
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Figura 05: Latino América – Site 

 

Fonte: http://www.lacom.com.br 

 

Como já citado no capítulo 3, esta agência não retornou o questionário e por este 

motivo a análise a respeito da Latino América foi prejudicada. 

  

 

4.8 PUBBLICITÀ 

 

A Pubblicità pertence a Armando Ribas Neto, proprietário e fundador da agência. 

Criada em julho de 1993, a Pubblicità possui um site, http://www.pubblicita.com.br (figura 

06), que é utilizado como ferramenta de comunicação, apresentando novidades da agência, 

contato e clientes. Com uma quantia atual de trinta e oito clientes, destaca-se o Colégio 

Riachuelo, Patronato Shopping e Farinha de Trigo Maria Inês. A Pubblicità está localizada 

na Rua Dr. Bozano, nº 1259, Torre GBOEX, sala 904. 
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Figura 06: Pubblicità – Site 

 

Fonte: http:// www.pubblicita.com.br 

 

A Pubblicità divide-se basicamente em dois setores: criatividade e estratégia. O 

núcleo de criativos subdivide-se em gráfico, eletrônico e web; já o núcleo estratégico 

segmenta-se em planejamento, atendimento, mídias e compras, totalizando dez funcionários 

na agência. Com um profissional responsável por trabalhar a comunicação da Pubblicità, a 

agência realiza ações para promoção de sua marca semanalmente, através do site atualizado, 

marketing de relacionamento, comunicação direta e eventuais mídias em jornal e televisão. 

Com base no apresentado por Ribas Neto
12

, percebe-se coerência com o que se refere ao 

site, ferramenta complementar de comunicação; com relação aos demais meios, eles 

compreendem ferramentas principais de comunicação. 

Definindo a comunicação integrada como a que se utiliza de diferentes formas de 

comunicação, tanto publicitária, jornalística, comunicação direta e marketing de 

relacionamento, Ribas Neto afirma que a Pubblicità trabalha a sua comunicação de forma 

integrada. E para isto se apropriam de “meios jornalísticos (abertos ou segmentados), meios 

de comunicação direta, marketing de relacionamento (cartões, e-mails, brindes, etc) e site”, 

enfim, os meios capazes de divulgar a agência institucionalmente. 

A Pubblicità prioriza a fidelização de seus clientes, pois trabalha com “contas de 

relacionamento de longo prazo”. E para fidelizá-los, Ribas Neto foca no atendimento e na 

atenção que se tem com a prestação de serviços ao cliente. Com relação à prospecção, a 
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agência desenvolve um total de três por ano, trabalhando a sua comunicação institucional. 

Ribas Neto posiciona a Pubblicità como “um prestador de serviço capaz de intervir por meio 

de suas especialidades técnicas, nos resultados de crescimento de marca e nos negócios 

realizados pelo anunciante. Trabalhando tanto a comunicação, quanto o marketing do 

negócio”.  

Questionado sobre a possibilidade de se considerar um espelho para as demais 

agências da cidade, Ribas Neto não considera a Pubblicità como espelho para as demais, 

apesar de aprender muito com os “bons exemplos” do mercado de Santa Maria. 

 

 

4.9 VITRINE 

 

A Vitrine, outra agência de publicidade e propaganda de Santa Maria, é do 

proprietário Magnus Veríssimo Palma da Costa. No mercado desde o ano de 2003, a agência 

atualmente atende treze clientes, como Cirne Automóveis, Santa Mania e Tetto.  

A agência Vitrine possui um site, http://www.vitrinemkt.com.br/, o qual também está 

em construção, como pode ser visto na figura 07, e é utilizado como cartão visita. A agência 

está localizada na Av. Nossa Senhora das Dores, nº 173, térreo. 

 

Figura 07: Vitrine - Site 

 

Fonte: http://www.vitrinemkt.com.br/ (2009) 
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A agência Vitrine divide-se em quatro setores, atendimento / planejamento, gestão de 

marca, mídia e criação / produção; com um total de quatro funcionários fixos. Possuindo um 

profissional responsável pela sua comunicação, a agência se comunica por meio de internet 

e revistas, além de realizar ações anuais para trabalhar a sua marca, como eventos 

direcionados ao público empresarial, e o fato de a agência se posicionar diretamente ao 

público que tem interesse. Assim, percebe-se o uso de uma ferramenta principal de 

comunicação, a de relações públicas.  

Costa
13

 ainda afirma que a agência trabalha a sua comunicação de forma integrada, 

unindo a sua marca com a de alguns clientes que tem o mesmo público. Visto que o 

proprietário compreende a comunicação integrada como “um conjunto de ações em prol de 

resultados para atingir determinados objetivos, esforços e estratégias conjugadas para 

resultados mais amplos e significativos”. 

A Vitrine trabalha com prospecção, mas que ocorrem eventualmente, quando há uma 

abertura de segmento no mercado de interesse da agência. Contudo, a prioridade da agência 

é “manter e cuidar das atuais contas para posteriormente aumentar a carteira de clientes, isto 

nos torna menos vulneráveis a ter uma relação distante dos clientes quando procuramos estar 

dia-a-dia dentro da empresa dos mesmos”. Costa ainda complementa que “o volume talvez 

não seja nosso objetivo, e sim os resultados”. E para isto, o trabalho na agência é focado em 

um atendimento diário, sendo muito importante que “a agência seja vista como parte da 

empresa”. 

Posicionados como “parceiros e representantes para qualquer assunto que envolva a 

comunicação e a marca dos clientes”, Costa acredita que a Vitrine possa ser espelho para as 

outras agências de publicidade de Santa Maria. Principalmente no que se refere a atributos 

como posicionamento, criação e foco de mercado. Entretanto, Costa afirma que também se 

espelha em outras agências. Com o objetivo de somar às suas atividades algumas qualidades 

dessas agências, como a criatividade, seriedade e inovação; citando assim, a Latino América 

e a 4SC como espelhos.  
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 Magnus Veríssimo Palma da Costa, proprietário da agência que respondeu o questionário em outubro de 

2009. 
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4.10 4SC 

 

A agência 4SC é uma sociedade entre três irmãos, Henry, Daniel e George Salles 

Canfield. Existente desde janeiro de 2005, a agência atende clientes como Royal Plaza 

Shopping, CVI Social e Sirtec – Sistemas Elétricos.  

A 4SC está localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 904, salas 03 e 07, e possui 

endereço eletrônico, http://www.4sc.com.br/ (figura 08), utilizado como uma ferramenta de 

comunicação, com a apresentação da agência, as novidades da mesma, portfólio e contato. A 

4SC possui ainda outra ferramenta de comunicação digital, o blog da agência, 

http://www.blog4sc.blogspot.com (figura 09), onde são postadas, pelos integrantes da 

agência, novidades do mundo da publicidade. 

 

Figura 08: 4SC – Site 

 

Fonte: http://www.4sc.com.br/ (2009) 
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Figura 09: 4SC – Blog 

 

Fonte: http://www.blog4sc.blogspot.com 

 

Daniel Canfield apresenta a estrutura da agência dividida nos departamentos de 

atendimento, planejamento, mídia, criação, inovação e administrativo, totalizando dezessete 

pessoas, entre contratados e estagiários. Segundo Canfield
14

, a agência possui um 

profissional responsável pela sua comunicação, que realiza ações semanais para promoção 

da marca da agência. Para isto, são desenvolvidos “anúncios de jornal; apoio a eventos; 

palestras e workshops dos sócios; blog da 4SC; impressos de aniversário e homenagem para 

clientes, parceiros e fornecedores; e redes sociais”, usando então, os meios jornal, internet e 

impressos. O que se resume nas ferramentas principais e complementares de comunicação. 

Canfield ainda afirma que a 4SC trabalha a sua comunicação de forma integrada. 

Sendo que ele a entende como “a junção de ações, estratégias e produtos de comunicação 

que foram planejados para transmitir a imagem de uma empresa”. Canfield ainda justifica a 

comunicação integrada da agência, pois “a cada final de ano fazemos uma reunião de 

planejamento e decidimos como que será feita a nossa comunicação. Definimos os públicos, 

os objetivos e como que vamos atingi-los de forma integrada”.  

Sobre o fato de se espelharem em agências da cidade, Canfield explica que a 4SC se 

inspira em agências de Porto Alegre, São Paulo e internacionais. E quando questionado se 

considera a comunicação da 4SC como um espelho para as demais, ele afirma: “apesar de 
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termos entrado no mercado com um posicionamento diferente das demais, não considero a 

4SC um espelho, pois não tenho visto trabalhos das demais agências inspirados nos nossos”. 

 Atualmente a agência 4SC prioriza a prospecção de clientes, buscando atender um 

número maior de empresas. E para isto, primeiramente é feito uma pesquisa e o mapeamento 

destes possíveis clientes; a seguir é realizado um estudo sobre cada um deles, para ver as 

carências e soluções; para então, ser feito o contato. Atualmente a agência está em fase de 

mudança de posicionamento, “uma agência para poucos clientes e com muito envolvimento” 

foi alterado para “uma agência para muitos clientes e com „pouco‟ envolvimento”, o novo 

posicionamento da 4SC. 

 

 

4.11 ANÁLISE DAS AGÊNCIAS 

 

Neste item serão analisadas as questões abordadas no questionário, e como as 

agências, que responderam o questionário, as interpretaram e responderam. Na questão 

referente à existência de um gestor para sua comunicação, somente a Art/Meio, a Cia de 

Propagandas e a Due Design e Propaganda afirmaram não possuírem um profissional 

responsável por esta função. Com isto, seis alegam que têm um gestor de comunicação, 

contudo, a J. Adams é a única a informar que esta função é exercida pela proprietária da 

agência. Uma vez que é citada a participação da mesma em eventos, como uma ação de 

comunicação. Enquanto os demais não informam quem exerce tal função. 

Com relação às ferramentas de comunicação utilizadas pelas agências, percebe-se 

que a maioria se apropria das ferramentas principais de comunicação. Apoio e patrocínio de 

eventos, cartões de aniversário para colaboradores e clientes, e anúncios de jornal (em datas 

especiais) são as formas mais utilizadas pelas agências para promover a sua marca. Sendo 

que somente a 4SC, a Pubblicità e a Inox Idéias usufruem das ferramentas complementares 

de comunicação, por meio de sites, blog e redes sociais. 

O conceito de comunicação integrada apresentado pelos proprietários das agências 

são diversos. Enquanto alguns a definem como “integração de mídias”, “união entre os 

departamentos da agência”, “integração da marca da agência com a do cliente”, ou mesmo, 

como sendo o “uso de diferentes suportes de comunicação”; outras apresentam a essência da 

comunicação integrada, como é o caso da Art/Meio, Inox Idéias, Pubblicitá e 4SC. Contudo, 
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alguns dos proprietários que desconhecem o termo, permanecem com o discurso de que 

trabalham a comunicação da sua empresa de forma integrada. 

Com base em duas estratégias que podem ser abordadas pelas agências de 

publicidade, a prospecção e a fidelização de clientes, sete delas afirmam priorizar a 

fidelização dos clientes que possui. A Art/Meio e a 4SC são as duas únicas que dão 

prioridade à prospecção de novos clientes, com uma pesquisa prévia para analisar quais 

empresas a prospectar. Assim, as outras sete agências priorizam a fidelização dos seus 

clientes, a partir de um atendimento “comprometido”, como afirma o proprietário de uma 

das agências, ou de um forte relacionamento, atendimento personalizado e suprimento de 

expectativas. 

A forma de as agências se posicionarem possui semelhanças, sendo que as mais 

antigas apostam na sua experiência, como é o caso da Cia de Propagandas e a J. Adams. Já 

as mais novas apresentam posicionamentos diferenciados, como é o caso da 4SC, que se 

define como uma “agência para muitos clientes e com „pouco‟ envolvimento”. Contudo, se 

percebe muitas similaridades, uma vez que a maioria se apresenta como responsável, 

criativa e preocupada com os resultados do cliente. 

Quando estas agências são questionadas com relação ao fato de se espelharem em 

outras agências de Santa Maria, ou se considerarem espelhos para estas, as respostas são 

diversificadas. A Art/Meio, a Cia de Propagandas e a J. Adams acreditam que são espelhos 

para as demais agências, devido à experiência de mercado que possuem. Enquanto a Due 

Design e Propaganda e a Idez afirmam que não se consideram espelhos, e também não se 

espelham em agências de Santa Maria. Já a Inox Idéias, a Pubblicità e a Vitrine se espelham 

em agências santamarienses, a última ainda afirma ser influenciada pela Latino América e 

4SC. Esta agência considerada espelho pela Vitrine, a 4SC, afirma não se considerar espelho 

por não ver trabalhos inspirados nos seus; além disto, se espelha em agências de Porto 

Alegre, São Paulo e internacionais. 

Para melhor visualizar as informações levantadas das agências integrantes do Clube 

de Criação Centro do Rio Grande do Sul, pode-se consultar a Tabela 03. A ordem de 

apresentação das agências na tabela é conforme a sua data de criação. Sendo mais fácil a 

compreensão da evolução da comunicação das agências de publicidade de Santa Maria. 
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Tabela 03: Comunicação das agências do CCCRS 

Agência Gestor de 

Comunicação 

Comunicação 

Integrada 

Ações de comunicação Prospecção 

Fidelização 

Art/Meio 

Propaganda 

Não Não •Inclusão da logomarca em 

materiais de divulgação de 

eventos que apóiam. 

Prospecção 

Cia de 

Propagandas 

Não Não •Cartão de aniversário para 

clientes/fornecedores 

•Cartões de Natal 

•Anúncio no aniversário da 

agência                                  

•Eventuais web cards 

Fidelização 

Pubblicità Sim Sim •Site                                 

•Marketing de relacionamento 

•Comunicação direta               

•Mídias em jornal e TV 

Fidelização 

J. Adams Sim Sim •Informativo mensal      

•Participação em eventos 

•Anúncios em jornais 

•Manifestação da direção sobre 

assuntos da comunidade           

•Apoio institucional a ações 

comunitárias e eventos 

Fidelização 

Due Design 

e 

Propaganda 

Não Não •Anúncios de jornal              

•Internet                                  

•Apoio e patrocínio de eventos 

Fidelização 

Inox Idéias Sim Sim •Anúncios em jornal                 

•Ações de não-mídia               

•Camisetas e outros objetos 

•Cursos                                     

•Press releases 

Fidelização 

Idez Sim Não •Anúncios de oportunidade 

•Cartões em datas 

comemorativas          

•Patrocínios em meios de 

comunicação 

Fidelização 

Vitrine Sim Sim •Eventos direcionados ao 

público empresarial 

Fidelização 

4SC Sim Sim •Anúncios de jornal 

•Apoio a eventos 

•Palestras e workshops 

•Blog e redes sociais 

•Impressos de aniversário e 

homenagem para clientes, 

parceiros e fornecedores 

Prospecção 

Fonte: Manuela Lang Motta 
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Com base no apresentado, e resumido por meio desta tabela, pode-se realizar uma 

análise acerca do que as agências de publicidade, do CCCRS, acreditam estar fazendo para 

trabalhar a sua comunicação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final deste trabalho é fundamental que se analise de forma mais crítica os 

resultados obtidos e apresentados no capítulo anterior no que se refere à comunicação das 

agências de publicidade de Santa Maria, integrantes do CCCRS. 

Primeiramente, é pertinente esclarecer que a estrutura básica de uma agência 

apresentada neste trabalho é seguida pelas agências do Clube de Criação. Muitas ainda 

incrementam a sua estrutura, apresentando departamentos com profissionais que poderiam 

ser terceirizados, sendo o caso da produção gráfica, eletrônica, gestão de marca e web. 

Percebe-se também que cinco das dez agências analisadas possuem um departamento 

denominado: administração ou financeiro, o qual transpõe para a empresa a importância do 

seu próprio negócio ser administrado. Ainda pôde ser verificado que somente uma agência, 

Inox Idéia, apresenta a sua estrutura de uma forma mais ampla do que as outras agências de 

publicidade, podendo até ser considerada uma agência de comunicação. Isto porque ela 

apresenta um setor de assessoria de imprensa, o que transmite a preocupação da agência em 

saciar todas as necessidades do cliente, não somente no que se refere à publicidade; 

oferecendo-lhe ações de comunicação integrada. 

O fato das agências de publicidade possuírem um gestor para a sua comunicação é 

outro ponto importante a ser destacado. Pelo conhecimento que se tem acerca destas 

agências, e por experiência da pesquisadora, sabe-se que muitas destas que informaram 

possuir um profissional responsável pela comunicação da agência estão se referindo ao 

proprietário ou atendimento. Ou seja, a grande maioria não possui um gestor para a sua 

comunicação. O que algumas alegam é a prioridade no trabalho dos clientes, o que muitas 

vezes ocorre, deixando “para trás” a preocupação com o próprio negócio. Contudo, 

empresas como agências de publicidade não podem se deixar levar pelo corre-corre do dia-

a-dia, afinal elas sabem, ou deveriam saber, da importância que a comunicação exerce em 

uma empresa. 

Apesar de algumas agências afirmarem que trabalham a sua comunicação, isto não é 

totalmente verdade. A participação de uma agência em um evento, não quer dizer que a 

mesma está trabalhando a sua comunicação. O que ocorre é uma ação esporádica que pode 

lhe trazer benefícios à marca. 

Com isto, pode-se compreender que as agências de publicidade analisadas fazem 

uso, de forma unânime, das ferramentas principais de comunicação. Porém, o que deve ser 
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lembrado é que não há possibilidade de trabalhar a comunicação de uma empresa que utiliza 

ações sem continuidade. E isto pôde ser analisado nas agências de publicidade, sendo que de 

dez agências componentes da amostra, somente a 4SC, a Pubblicità e a Inox Idéias utilizam-

se de ferramentas complementares para si próprias. É importante citar que dentro das 

ferramentas complementares encontra-se o marketing digital, e atualmente presentes em um 

contexto digital, é inaceitável que uma empresa não faça uso deste meio. Principalmente, 

quando esta empresa é uma agência de publicidade e propaganda, que defende perante seus 

clientes a importância deste meio. Assim, dentre as dez agências, somente quatro possuem 

endereço eletrônico, sendo que um se apresenta como cartão de visita (Vitrine). 

A preocupação das agências em manter a sua cartela de clientes é visível nos 

questionários. Das dez agências, somente duas (4SC e Art/Meio) tem como prioridade a 

prospecção, sendo que as demais afirmam ser de extrema importância trabalhar a fidelização 

dos clientes, investindo em atendimento especializado e marketing de relacionamento. 

Contudo, o que deve ser questionado é o fato de estas agências se acomodarem e não 

investirem em prospecção. Afinal, seria um trabalho facilmente realizado por uma agência 

de publicidade, que conhece o seu público e sabe como atingí-lo. 

Com base nesta análise, fica a pergunta sobre a importância da comunicação para 

estas agências de publicidade. Na defesa perante o cliente, as agências afirmam que a 

comunicação é vital para as empresas. Contudo, elas próprias afirmam não trabalhar a sua 

comunicação. O que pode parecer que ela não acredita na sua principal ferramenta de 

trabalho, e não é capaz de realizar a sua comunicação para citar como exemplo aos seus 

clientes. Afinal, como uma agência que não possui site pode argumentar com o seu cliente 

sobre a necessidade de hoje em dia ele possuir o seu endereço eletrônico? 

O que deve ser destacado é o fato de este trabalho não avalia o serviço que as 

agências prestam aos seus clientes. A análise se detém a uma visível despreocupação das 

agências em trabalhar a sua comunicação. 

A partir disto, pode-se interpretar que o trabalho apresentou a incoerência presente 

entre o discurso das agências de publicidade, do CCCRS, e a sua realidade. Apesar de 

algumas agências se apresentarem preocupadas com a sua comunicação, elas ainda 

expressam a minoria. Enquanto as demais, infelizmente, se utilizam do discurso: faça o que 

eu digo, não faça o que eu faço. 
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ANEXO 01 

 

 
COMO AS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE DE SANTA MARIA REALIZAM A SUA 

COMUNICAÇÃO 

 Meu nome é Manuela Motta e sou estudante do Curso de Publicidade e Propaganda da 

UNIFRA. Meu trabalho final de graduação, intitulado “Como as agências de publicidade de Santa 

Maria realizam a sua comunicação”, tem o objetivo de pesquisar como as agências estão trabalhando 

a sua comunicação, e com isso, a sua imagem perante os seus públicos. Assim, peço a colaboração 

para a realização deste trabalho, com o preenchimento do questionário a seguir. 

Obrigado pela atenção e cooperação. 

Manuela Motta 

QUESTIONÁRIO: 

1) Nome dos sócios proprietários da agência: 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Desde quando está atuando no mercado? 

__________________________________________________________________________ 

 

3) A estrutura da agência é dividida em quantos departamentos? Quais são eles? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Quantos funcionários possui? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Quantos clientes fixos possui? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) A agência possui algum profissional responsável pela sua comunicação? 

 Sim      Não 
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7) Quais são as ações desenvolvidas pela agência X para promover sua própria marca? Com que 

freqüência isso acontece? 

  Ano    Mês    Semana       Só aconteceu uma vez     Nunca aconteceu  

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) A comunicação da agência é trabalhada de forma integrada? 

 Sim      Não 

Se sim, como? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Que meios utiliza para se comunicar? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) O que você entende por comunicação integrada? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) A agência prioriza a prospecção de novos clientes ou a fidelização dos já existentes? Explique: 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12) Como trabalham para a prospecção / fidelização de clientes? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13) Como se posicionam perante os seus clientes? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14) A agência X se espelha em alguma agência de publicidade de Santa Maria para trabalhar a sua 

comunicação? Ou se considera o espelho? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


