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RESUMO: 
 
O presente Trabalho Final de Graduação desenvolvido pelo curso de Comunicação Social – 
habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, 
buscou saber qual a tendência da Comunicação Integrada de Marketing dentro das agências 
de publicidade de Santa Maria. Lembrando que a CIM é vista hoje como uma opção para as 
agências de comunicação mais completa e adequada ao mercado e à rotina dos 
consumidores, que cada vez mais estão mais exigentes. A pesquisa procurou identificar o 
nível de envolvimento entre agência e cliente e os tipos de serviços oferecidos por essas 
agências, além de categorizar as agências de Santa Maria quanto à utilização ou não das 
ferramentas de Comunicação Integrada de Marketing. A pesquisa classificou-se como 
qualitativa e quantitativa seguida de um estudo descritivo. A técnica de pesquisa utilizada 
foi através de questionários, aplicados com um responsável de cada agência sendo ao total 
oito agências, selecionadas por serem cadastradas pelo CENP (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão). Os resultados obtidos nesse estudo foram que, existe sim uma tendência 
para a utilização das ferramentas de Comunicação Integrada de Marketing, mas que falta 
por parte das agências uma parceria ou integração maior com seus clientes-empresa.  
 
Palavras-Chaves: Comunicação Integrada de Marketing. Agências de Publicidade e 
Propaganda. Tendência. Cliente-empresa. 
 
 
ABSTRAT 
 
The present Final Work of Graduation developed for the course of Social Communication - 
qualification in Advertising and Propaganda of the University Center Franciscano - 
UNIFRA, searched to know which inside the trend of the Integrated Communication of 
Marketing of the advertising agencies of Santa Maria. Remembering that the CIM are seen 
today as an option for the agencies of more complete and adjusted communication to the 
market and the routine of the consumers, who each time more are more demanding. The 
research looked for to identify to the level of envolvement between agency and customer 
and the types of services offered for these agencies, besides categorizing the agencies of 
Santa Maria how much to the use or not of the tools of Integrated Communication of 
Marketing. The research was classified as qualitative and quantitative followed of a 
descriptive study. The technique of used research was through questionnaires, applied with 
responsible of each agency being to the total eight agencies, selected for being registered in 
cadastre for the CENP (Executive Advice of Normas-Padrão). The results gotten in this 
study had been that, exist yes a trend for the use of the tools of Integrated Communication 
of Marketing, but that it lacks on the part of the agencies a partnership or bigger integration 
with its customer-company.  
 
Keywords: Integrated communication of Marketing. Advertising and propaganda agencies. 
Trend. Customer-company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do Tema 

 

As exigências do mercado consumidor têm feito com que as agências de 

publicidade e propaganda repensem a estrutura de serviços sobre a qual têm pautado suas 

atividades no decorrer dos últimos anos, pois ainda estão direcionadas estreitamente à 

criação de anúncios publicitários, pesquisa e compra de mídia1 (M&M, p. 98 17/05/06). De 

acordo com essa mesma fonte, o novo enfoque publicitário deverá oferecer, à empresa 

anunciante, um pacote estratégico de serviços de Comunicação Integrada de Marketing 

(CIM), para atender o novo perfil dos consumidores. Este perfil se caracteriza por 

autonomia na escolha da mídia e, consequentemente, das mensagens que lhe dêem suporte 

informacional durante os momentos que antecedem a compra de algum produto ou serviço. 

Para Naisbitt, “em um mercado onde os consumidores estão sobrecarregados de 

informações, estes acabam selecionando as que são melhor direcionadas para suas 

necessidades” (1983, p.18). Ele ainda destaca a seletividade de informações como resultado 

do grande volume de dados disponíveis ao consumidor.  Além disso, essa realidade está 

relacionada à crescente competitividade entre as empresas fornecedoras de produtos e/ou 

serviços e ao estabelecimento de públicos consumidores cada vez mais exigentes. Esse 

contexto força a área de publicidade e propaganda a revisar a sua configuração atual, na 

tentativa de oferecer serviços de soluções em comunicação engajados na era da 

complexidade e que atendam, de forma completa, às necessidades competitivas dos seus 

clientes – os anunciantes.  

 Dessa forma, a avaliação da realidade do mercado, do comportamento do 

consumidor e da forma e métodos de persuasão para a venda dos produtos passaram a ser a 

base das estratégias de Comunicação Integrada de Marketing e tornou necessária a 

manutenção de fortes parcerias entre agências e seus clientes. Reforçando este conceito, 

diz-se que: 

                                                 
1  Reportagem especial da Meio & Mensagem v. 28 nº 1204 (17/05/06) 
 



As comunicações de marketing em suas diversas formas (propaganda, 
venda pessoal, displays nos pontos de venda, etc.) envolvem esforços para 
persuadir os consumidores, buscando influenciar suas atitudes e, no final, 
seu comportamento (SHIMP, 2003, p.163). 
 

 A grande conseqüência do processo apresentado acima pode ser identificada na 

seguinte situação: até o início dos anos 90, a publicidade utilizava-se da mídia de massa 

para seduzir o público, fortalecer as marcas e render bons dividendos para as agências. 

Segundo Keller (2006)2 “muitas marcas foram construídas em certa época, numa era em 

que os comerciais de televisão eram fundamentais. Você veiculava o comercial e os 

consumidores sentavam, assistiam e viam um anúncio depois do outro. Isso já passou”. 

Neste pensamento, anunciar e/ou divulgar pelos meios de massa tradicionais, já não é mais 

suficiente para atingir os objetivos das organizações anunciantes. Sendo assim, a 

Comunicação Integrada de Marketing está se tornando, atualmente, uma opção para as 

agências de comunicação e para as empresas interessadas em atingir seu objetivo de forma 

mais completa e adequada ao mercado e à rotina dos consumidores. Entretanto, observa-se 

que muitas agências de publicidade e propaganda estão apenas parcialmente 

comprometidas com o novo perfil de Comunicação Integrada de Marketing, pois não estão 

envolvidas com os resultados dos negócios de seus clientes. Esta realidade pode ser 

explicada pelo despreparo das agências em utilizar concretamente os conceitos de 

Comunicação Integrada de Marketing e de as empresas não fornecerem os dados de 

rentabilidade da venda do produto anunciado, ou demais informações que tornam possível 

um conjunto de estratégias sistêmicas (M&M, p. 98 17/05/06). 

 

1.2 Definição do Problema 

 

Frente ao contexto abordado acima, faz-se necessário analisar as tendências da 

adoção de estratégias de Comunicação Integrada de Marketing por agências de publicidade 

e propaganda do mercado de Santa Maria, além de investigar o perfil estrutural destas 

                                                 
2 Palestra de Kevin Keller  no formato de CD-Rom que vem incluída na 12ª edição do livro                       
Administração de Marketing” do autor Philip Kotler. (2006) 
 



agências com relação às práticas da Comunicação Integrada de Marketing, para então 

solucionar a questão de pesquisa. 

Problema: Qual a tendência da Comunicação Integrada de Marketing dentro das 

agências de publicidade em Santa Maria? 

 

 1.3 Objetivo Geral 

 

 Descrever a tendência da adoção de estratégias de Comunicação Integrada de 

Marketing por agências de publicidade e propaganda de Santa Maria. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1.4.1  Identificar o nível de envolvimento entre agência /cliente; 

1.4.2  Identificar os tipos de serviços oferecidos pelas agências; 

1.4.3 Categorizar as agências de Santa Maria quanto à utilização ou não das ferramentas de 

Comunicação Integrada de Marketing. 

 

 

1.5 Justificativa 

 
 A comunicação integrada de marketing é uma expansão do 
elemento de promoção do mix de marketing. Ela é essencialmente o 
reconhecimento da importância de comunicar a mesma mensagem para 
o mercado-alvo. Além disso, é o reconhecimento de que todas as 
variáveis da CIM comunicam algo e que existe uma sobreposição na 
comunicação que essas variáveis fornecem. Cada umas das variáveis da 
CIM afeta o programa de marketing como um todo, de modo que, para 
garantir a eficácia, todas devem ser gerenciadas (OGDEN, 2002, p.5). 

 
 As principais características da Comunicação Integrada de Marketing, segundo 

Shimp (2003), que dão suporte para sua execução são: 

- Afetar o comportamento, ou seja, influenciar os consumidores a conhecer a marca, 

levando em conta seu posicionamento e seus benefícios para que depois possam adquiri-la.  



- Começar com o cliente ou prospecto, para saber o que realmente os consumidores 

procuram na hora de comprar um produto e/ou serviço, pesquisando e analisando a melhor 

forma para atingi-los. É uma comunicação mais eficaz porque procura satisfazer os desejos 

e necessidades do comprador e não apenas atingir os objetivos da empresa. O plano de CIM 

trabalha com os dois lados da moeda. 

- Usar todas as formas de se comunicar, analisando os veículos e a linguagem mais 

adequados para determinado público consumidor do produto e/ou serviço. É uma forma de 

estar presente na vida das pessoas, agregando valor à marca. 

- Gerar sinergia entre os elementos de comunicação (propaganda, publicidade, promoção de 

vendas, pontos de vendas, marketing direto, internet, relações públicas, marketing digital), 

para que todos atingiam o consumidor com uma mesma linguagem, tornando a imagem da 

marca ainda mais forte. 

- Construir relacionamento entre o consumidor e a marca, fazendo com que haja uma 

identificação do cliente com o produto e/ou serviço, procurando assim uma fidelização. 

Este serviço completo pode ser caracterizado de forma que a agência de publicidade 

e propaganda pesquise o mercado do cliente, elabore a campanha adequada e finalmente 

analise se realmente a campanha deu certo, se a mensagem realmente chegou até o público-

alvo, atingindo, dessa forma, os objetivos esperados. Sandra Martinelli, Superintendente de 

Marketing do Santander Banespa, em entrevista prestada para a revista Meio e Mensagem, 

queixa-se das agências de publicidade e propaganda dizendo: “as agências falam muito em 

foco de resultados, mas isso está apenas nos discursos, não acontece no dia-a-dia” (M&M, 

p.98, 17/04/06). Isso acaba reforçando a idéia de que é necessária uma Comunicação 

Integrada de Marketing, pois unindo as ferramentas de comunicação e de marketing, tende-

se a um planejamento mais completo e satisfatório, tanto para a empresa quanto para a 

agência de publicidade e propaganda. 

A escolha deste tema surgiu a partir das seguintes considerações, analisadas por 

Nanci Trevisan3 (2003, p 8): 

                                                 
3  Trabalho apresentado no Núcleo de Publicidade, Propaganda e Marketing, XXVI Congresso Anual em 
Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003, com o tema “ O Mito da 
Comunicação Integrada”. 



1. Descontentamento dos anunciantes com o trabalho que vinha sendo realizado pelas 

agências e os resultados obtidos; 

2. Volume crescente do número de impactos diários, de todos os tipos de comunicação, na 

mente do consumidor e a própria seletividade de cada indivíduo; 

3. Queda constante nos investimentos em mídia de massa x crescente investimento em 

mídias dirigidas, segmentadas e na promoção de vendas; 

4. Volume crescente de novas marcas e produtos no mercado; 

5. Comoditização dos produtos, globalização da economia e competitividade crescente em 

todos os setores da economia. 

 Além disso, a mesma autora faz a constatação de que Comunicação Integrada de 

Marketing, na verdade, não passa de mito, visto que verificou, em pesquisa realizada entre 

agências de propaganda e publicidade da cidade de São Paulo, que raramente há algum tipo 

de integração entre as ferramentas de comunicação de marketing.  

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os conceitos operacionais desde Trabalho Final de Graduação (TFG), traduzem 

categorias teóricas que auxiliarão no entendimento da Comunicação Integrada de 

Marketing (CIM).  

 A partir disso, entende-se Comunicação Integrada de Marketing como: 

 um conceito de planejamento de comunicação de marketing que 
reconhece o valor agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar 
os papéis estratégicos de uma série de disciplinas da comunicação – 
propaganda geral, resposta direta, promoção de vendas e relações 
públicas, por exemplo – e de combiná-las para oferecer clareza, 
coerência e impacto máximo por meio de mensagens integradas com 
coesão. (KOTLER, 2003, p.556) 
 

 Nesse sentido, o autor explica que a Comunicação Integrada de Marketing é um 

conjunto de muitas coisas e não somente de propaganda, e que para ter bons resultados e/ou 



sucesso de marca e vendas é necessário um conjunto de ferramentas, ou seja, uma 

Comunicação Integrada de Marketing. Essas ferramentas são conceituadas como: 

 

2.1 Planejamento de Marketing 

 

 Planejamento de Marketing é um documento escrito que resume o que o 

profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa planeja 

alcançar seus objetivos. (WOOD, 2003). Lembrando que marketing, para Kother (2005, p. 

4), envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, ou seja, ele 

“supre necessidades lucrativamente”. 

 

2.2 Planejamento de Comunicação  

 

Planejamento de Comunicação é a realização de um plano que leva em conta o que 

Shimp (2003, p. 31) explica sendo comunicação, ou seja, “um processo pelo qual os 

pensamentos são transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou entre 

organizações e pessoas”. 

 

 

2.3 Propaganda  

Propaganda é a forma paga e não pessoal de comunicação de marketing, com um 

patrocinador identificado, dirigida a um público definido e veiculada por mídia de massa, 

segmentada ou dirigida, visando criar imagem para a marca com base em seus 

posicionamentos, e estimular a aquisição do produto. (LIMEIRA, 2001, p. 273). Segundo 

as idéias de Kotler (1998), a propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal 

e de promoção de idéias, bens ou serviços realizados por um patrocinador identificado. E 

McCarthy (1997), conclui que a propaganda é a principal forma de venda em massa, 

definida como qualquer forma paga de apresentação impessoal de idéias, bens ou serviços 

elaborados por patrocinador identificado, incluindo o uso de mídias, como revistas, jornais, 



rádios, televisão, cartazes e mala direta. É importante ressaltar que estes conceitos são 

americanos. 

Para Pinheiro e Gullo (2005), os princípios da boa propaganda são: 

- Orientada para o consumidor: ressalta as qualidades e benefícios do produto e/ou serviço, 

a fim de satisfazer as necessidades do consumidor. 

- Concentra-se em uma só idéia persuasiva: provocar impacto e fazer com que os benefícios 

e qualidades da marca sejam lembrados pelo consumidor. 

- Apresenta uma idéia competitiva e singular: buscar um diferencial, para que o produto 

e/ou serviço tenha “destaque” com relação aos demais. 

- Envolve o consumidor: chamar e manter a atenção do consumidor, mostrando satisfazer 

as suas necessidades. A motivação do consumidor precisa ser equilibrada, tanto o lado 

sentimental (coração), quanto a razão. 

- É crível e sincera: anunciar os benefícios e qualidades verdadeiras da marca não criando 

ilusão ou fantasias na mente do consumidor. 

- É simples, clara e completa: não pode deixar dúvidas na mente do consumidor, ou seja, a 

informação deve ser eficaz e com fácil compreensão. 

- Tira total vantagem do veículo: usar o veículo mais adequado para anunciar a propaganda, 

aproveitando suas vantagens para tirar o melhor proveito do mesmo. 

- Associar, claramente, a idéia persuasiva (benefícios) à marca: ligação direta da marca com 

o seu benefício. 

- Leva ao ponto de compra: provocar desejo de compra no consumidor, para que ele 

procure o produto e/ou serviço a fim de satisfazê-lo. 

- Mensurar sempre que possível: fazer uma avaliação pré e pós-veiculação, para que se 

tenha informações com relação a valor de marca, aceitação do produto e/ou serviço, 

entendimento da mensagem e recordação da marca. 

 

2.4 Publicidade 

 

Publicidade é a comunicação vista como não paga de informações sobre a 

companhia ou o produto, geralmente na forma de algum tipo de mídia. (CHURCHILL, 



2003. p 454). Segundo Boone & Kurtz (1997) a publicidade é parte integrante no esforço 

de se ter um trabalho eficiente de relações públicas. Pode ser definida como estímulo não 

pessoal à demanda por um bem, serviço, pessoa, causa ou organização, através de notícias 

significativas nos meios de comunicação escrita ou de apresentações favoráveis em rádio, 

televisão ou palco, que não são pagas por um patrocinador identificado. É importante 

ressaltar que estes conceitos são americanos. 

 

2.5 Promoção de vendas 

 

Promoção de Vendas é a pressão de marketing feita dentro e fora da mídia e 

aplicada durante um período predeterminado e limitado ao âmbito do consumidor, do 

varejista ou do atacadista, a fim de estimular a experiência com um produto e aumentar a 

demanda ou a disponibilidade. (CHURCHILL, 2003. p 453). Para Kotler (1998), a 

promoção de vendas consiste em um conjunto diversificado de ferramentas de incentivo, 

em sua maioria em curto prazo, que visa estimular a compra mais rápida e/ou em maior 

volume de produtos/serviços específicos por consumidores ou comerciantes. 

 

   Fonte: PINHEIRO e GULLO, 2005, p.59  
 

        Fabricantes 

Atacadista 

Varejista 

      Consumidores 

Dentro da composição dos canais, devemos considerar: 
• a força de vendas que pode se compor de 

vendedores, representantes, prepostos, 
divulgadores e promotores. 

• A pós-vendas (suporte técnico, assistência técnica 
e garantia). 

• O ponto-de-venda (clima, impulso e máquinas, 
substituindo a presença do vendedor. 

Temos: 
• Mercado, em economia, é o lugar ou local onde 

se processam a oferta e a procura de produtos 
(bens ou serviços); lugar público coberto ou ao ar 
livre, onde negociantes se reúnem para expor e 
vender produtos; conglomerados de lojas. 

• Ponto-de-venda é, às vezes, usado como 
sinônimo de loja; o ponto-de-venda mais restrito 
é a casa do cliente e o mais amplo o 
supermercado; o mercado mais simples é a feira 
livre e o mais complexo o shopping center. 



Resumindo, a promoção de venda tem como função, segundo Pinheiro e  Gullo 

(2005): 

- Acelerar/antecipar as vendas: trabalhar com estimativas e atingimento dos objetivos de 

vendas, podendo ter um acompanhamento anual, semestral, trimestral, mensal ou até 

mesmo semanal para o fechamento e controle. Conforme o fluxo de vendas, podemos 

lançar a promoção para que haja uma aceleração de quantidade de produto a ser colocada 

no mercado. 

- Bloquear a penetração da concorrência: é uma tática para dificultar a penetração de 

marcas adversárias no mercado utilizando como ferramenta os canais de distribuição. 

Antecipar uma promoção para realizar vendas promocionais a fim de ocupar os espaços de 

estoque dos consumidores/clientes e comprometendo sua verba de compra com a marca. 

- Criar novas razões de consumo: quando as vendas estão médias com relação os objetivos 

estabelecidos, criam-se novas táticas para que haja uma atração maior pelo consumidor e 

até mesmo trazê-los para a preferência da marca, com a finalidade de contra-atacar a 

concorrência. 

- Reerguer um produto: o produto tem um ciclo de vida em que, em algum momento, se 

desgaste, devido ao surgimento de novas marcas e tecnologias. Neste caso a promoção tem 

a finalidade de pôr a marca novamente nos canais de distribuição de forma que se criem 

grandes atrativos para favorecer o consumo em melhores escalas. Revitalizando a marca 

utilizando todas as forças de comunicação para a informação. 

- Divulgar um produto (bem ou serviço): a promoção aliava a propaganda tem um 

importante papel para a divulgação da marca através de suas técnicas promocionais. 

- Aumentar a eficiência da força de vendas: motivação é a palavra chave. Quanto mais 

motivação o vendedor tiver, vendas bem sucedida serão feitas. A promoção de vendas na 

empresa pode ser aplicada como premiação à equipe pelo esforço despendido, pois tem 

como função tornar eficiente esta força de vendas. 

- Estimular a revenda de produtos: fazer com que o produto gire mais rapidamente, o que, 

consequentemente, gere um retorno mais rápido. Assim, há uma importância e uma 

preocupação maiores com os canais de distribuição escolhidos adequadamente para cada 

objetivo traçado no planejamento. 



- Aumentar o patamar de vendas: a função da promoção é aumentar o consumo da marca 

após um período promocional. 

Para essas funções da promoção de vendas existem técnicas que auxiliam na 

aplicação e que já são utilizadas, segundo Pinheiro e  Gullo (2005), como: 

- Amostragem: isso possibilita que o consumidor tenha oportunidade de conhecer e 

experimentar o produto antes da compra. É recomendado ter um material informativo sobre 

o produto para acompanhar. 

- Demonstração: é utilizado quando não existe a possibilidade de deixar amostras, ou seja, 

no caso de um serviço ou outros tipos de produto. Essa técnica é facilmente encontrada em 

exposições, feiras, lojas, shoppings e geralmente são desenvolvidas por pessoas 

especializadas e/ou promotores treinados. 

- Degustação de produtos: é quando o consumidor experimenta/testa o produto, tendo a 

possibilidade de passar mais informações sobre ele. 

- Brindes: serve como atrativo ao consumidor. 

- Concursos, sorteios e vale-brindes: esse tipo de promoção serve para ajudar a agregar 

valor à marca, por ela estar indiretamente ligada a essas técnicas. 

- Cuponagem: dá ao consumidor a possibilidade de estar em contato com a marca. Ele 

poderá obter descontos ou prêmios. Em embalagens de produtos, também é possível 

encontrar cupons.  

- Descontos no preço: esse tipo de promoção serve para acelerar as vendas e, ao mesmo 

tempo, proporciona a vantagem de o consumidor pagar o produto e/ou serviço com o preço 

reduzido. 

- Oferta de produto: ocorre quando o produto fica com o preço menor, por um período curto 

de tempo, e faz com que o consumidor adquira mais de uma unidade. Ao mesmo tempo, 

isso ajuda a promover a marca. 

- Descontos em produtos (bem ou serviços): é quando o consumidor tem a oportunidade de 

comprar o produto e ganha 10% ou 20% gratuitamente a mais na quantidade do produto 

vendido. 



- Selos de reembolso: estes garantem que o consumidor, após a compra, possa reembolsar 

um determinado valor, que pode ser da própria mercadoria ou de outra qualquer, que esteja 

engajada na promoção.    

- Feiras, salões e show-rooms: é quando a marca tem a oportunidade de estar diretamente 

em contato com o consumidor, oferecendo maiores explicações e informações sobre o 

produto e/ou serviço. 

 

2.6. Marketing direto 

 

Marketing direto é o conjunto de atividades de comunicação impessoal e direta, sem 

intermediários, entre a empresa e o cliente, via correio, fax, telefone, internet ou outros 

meios diretos de comunicação, visando obter uma resposta imediata do cliente e, por fim, a 

venda do produto. (LIMEIRA, 2001. p. 274) 

Segundo Ogden (2002), os objetivos de marketing direto são: 

- Retenção de clientes atuais: investir, manter e tentar uma fidelidade com o cliente atual é 

mais barato do que conquistar novos. 

- Indução à experimentação do produto: permite ao anunciante, através de um bando de 

dados, gerar uma lista de clientes potenciais para enviar amostras do produto, cupons ou 

descontos. 

- Troca de marca: conseguindo uma lista de consumidores de uma marca concorrente, o 

planejador de Comunicação Integrada de Marketing poderá mandar para estes, malas-

diretas com informações sobre o produto, suas qualidades e benefícios para que o 

consumidor tenha a oportunidade de conhecer uma outra marca. 

A mala-direta é um método muito popular de marketing direto no 
qual uma peça promocional é enviada a um cliente atual ou 
potencial.Peças de mala-direta comuns incluem catálogos, folhetos de 
produtos, magalogs ( revistas-catálogos) e pacotes de amostras 
múltiplas. (OGDEN, 2002. p 82) 
  

- Aumento dos volumes de vendas ou de uso: para aumentar o consumo do produto e, 

consequentemente, as vendas da marca, é interessante mandar boletins informativos, 

programas de milhagem para provocar o desejo pelo produto.  



- Vendas por meio de respostas direta: para gerar vendas é usada a propaganda de resposta 

direta a qual a principal ferramenta para este é o telefone. 

 

2.7. Venda pessoal 

 

Venda pessoal para McCarthy (1997), envolve comunicação oral direta entre 

vendedores e consumidores potenciais. A venda face a face promove o feedback imediato, 

que ajuda a adaptação dos vendedores. Já para Nickels & Wood (1999), venda pessoal é um 

processo de comunicação interpessoal no quais os representantes da empresa identificam 

clientes potenciais, examinam suas necessidades, apresentam informações sobre o produto, 

conseguem um compromisso e acompanham e mantêm os relacionamentos de troca com 

eles. 

 Para melhor entender o que é venda pessoal, Ogden (2002) lista as principais 

atividades de vendas: 

- Venda ao intermediário: aqui existe uma vinculação com a função de promoção de 

vendas, onde a venda ao intermediário ressaltar a quantidade de vendas por intervenção da 

assistência promocional aos clientes. 

- Venda missionária: é quando o vendedor destacar o volume de vendas mediante o 

beneficio ao consumidor direto. 

- Vendas de novos negócios: são visitas realizadas a fim de se obter novas contas e/ou 

clientes. 

- Vendas de varejo: é quando o cliente e o vendedor ficam em contato diretamente. Como 

exemplos têm as lojas e supermercados. 

- Telemarketing: tem como ferramenta o telefone para realizar as vendas, onde o cliente 

pode fazer ou tirar pedidos. 

 

2.8. Merchandising  

 

O merchandising é uma ferramenta que apóia o produto relembrando sua mensagem do 

anuncio de promoção de vendas e/ou da propaganda. 



Segundo Pinheiro e Gullo (2005, pg. 84), as funções do merchandising são: 

- possibilitar uma aproximação do produto com o consumidor certo, no lugar certo, na 

quantidade certa, ao preço certo; 

- elemento de apoio à promoção em si e ao produto normal, ou seja, uma inter-relação 

desta ferramenta com a promoção de vendas; 

- auxílio no giro do produto para o consumo, pois cria um clima favorável à decisão de 

compra; 

- utiliza os recursos da exibitécnica para fazer acontecer clima e pré-disposição de compra 

por parte do consumidor; 

- apóia o produto normal e o patrocinado. 

  

2.9.Integrando forças 

 

Empregando de forma estratégica e integrada, dentro de um processo de 

relacionamento constante com o mercado, durante os estágios de pré-venda, venda, 

consumo e pós-venda, essas ferramentas são o princípio da Comunicação Integrada de 

Marketing (CIM). Assim, a adoção da CIM disponibiliza uma forma de atingir as 

expectativas do cliente-empresa e consequentemente os consumidores. Sintetizando, CIM: 

pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 
mercadológica e da comunicação interna, que formam o composto da 
comunicação organizacional. Este deve formar um conjunto harmonioso, 
apesar das diferenças e das especificidades de cada setor e dos respectivos 
sobre setores. A soma de todas as atividades redundará na eficácia da 
comunicação nas organizações. [...] A comunicação integrada permite que 
se estabeleça uma política global em função de uma coerência maior entre 
os programas de uma linguagem comum de um comportamento 
homogêneo, além de se evitarem as sobreposições de tarefas. Os diversos 
setores trabalham de forma conjunta, tendo ante os olhos os objetivos 
gerais da organização e ao mesmo tempo respeitando objetivos 
específicos de cada um (KUNSCH, 1997. p 115-6).  

A compreensão do conceito pode ser facilitada pela ilustração a seguir: 
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Fonte: KUNSCH, 1997, p.116. 
Comunicação Integrada é a sinergia e/ou integração de todas as áreas da 

Comunicação Social, as quais são ditas como: Publicidade e Propaganda, Jornalismo e 

Relações Públicas. Este conceito surgiu graças à necessidade que o mercado tem de obter 

serviços mais completos de comunicação e não mais apenas segmentados. Confirmando 

isso, Kunsch (1986), já há vinte anos atrás, no Brasil, afirmou que as empresas de 

assessoria de comunicação ofereciam um mix de serviços com profissionais especializados 



nesta área. Este mix de serviços nada mais é que uma comunicação integrada que se 

compõe de áreas como: marketing, publicidade e propaganda, relações públicas e 

jornalismo.  Essa relação vai além da particularidade de cada habilitação, sobressaindo, 

assim, a necessidade da integração e parceria nas ações das atividades e do planejamento da 

CIM. Importante destacar que é necessária uma cumplicidade e complementação entre as 

áreas para que, além do trabalho de comunicação ser completo, obtenham-se resultados 

satisfatórios.  

Porém, o conceito de Comunicação Integrada abordado acima é interpretado de 

forma diferente, conforme a área em que é aplicado. As áreas de jornalismo e relações 

públicas, que são ligados á comunicação institucional e interna da empresa, analisam o 

comportamento da organização de dentro pra fora, ou seja, planejando e controlando a 

comunicação (divulgação) com o público-alvo da empresa para agregar valor à mesma. 

Para melhor entender o que Comunicação Institucional, Torquato (TORQUATO apud 

KUNSCH 1997, p.111) diz que “a comunicação institucional objetiva conquistar simpatia, 

credibilidade e confiança, realizando, como meta finalista, a influência político-social”. 

Logo, a comunicação interna da empresa está ligada à comunicação administrativa da 

mesma e é através dela que são decididas as ações a serem tomadas em beneficio da 

empresa. Segundo Andrade (1978, p.19), a definição de Comunicação Interna é “o 

intercambio de informação dentro de uma empresa ou repartição, tendo em vista sua 

eficácia”. 

Dentro da Comunicação Institucional existem ferramentas que auxiliam nas ações 

como: 

- Relações Públicas: é uma atividade de comunicação com os públicos direta ou 

indiretamente interessados nas atividades da empresa, os chamados stakeholders, como 

órgãos públicos, representantes do governo, legisladores, ativistas políticos, organismos de 

representação social, líderes de opinião e a comunidade em geral, visando criar atitude 

favorável em relação à marca do produto e às atividades da empresa. (LIMEIRA, 2001. 

p.274) 

- Marketing Social: segundo o site Comunicação Empresarial é conceituado como esforço 

mercadológico no sentido de associar  uma marca ou instituição a uma causa social, que 



pode ser  o desenvolvimento de campanhas (para prevenção da saúde e o estímulo à leitura, 

por exemplo) doações para entidades assistenciais, parcerias com entidades filantrópicas, 

desenvolvimento de trabalho junto a comunidades carentes etc. 

- Marketing Cultural : está ligado diretamente com o Marketing Social e segundo Simone 

Lisboa4  

As empresas precisam prever, hoje, a diminuição de eficiência dos meios 
atuais de comunicação com o mercado. Nesse cenário, emerge a 
importância do marketing cultural como um mecanismo possibilitador de 
alcance efetivo dos consumidores. Afinal, os consumidores estarão 
optando por produtos diferenciados, e darão mais valor aos produtos das 
empresas que estiverem comunicando-se de forma personalizada com o 
mercado. 
 

- Jornalismo: A atividade do jornalista tem como principal ferramenta de trabalho a 

informação, e como principal objetivo o fornecimento de subsídios para a formação de 

opiniões. Seja qual for o trabalho realizado pelo profissional – desde assessoria de imprensa 

em instituições sociais, políticas, esportivas, culturais, etc.; até as diversas atribuições do 

jornalista de redação nos veículos de comunicação (rádio, televisão, impressos, internet) –, 

a sua função social é informar os públicos-alvos para que se possa desenvolver a opinião 

pública acerca dos fatos. 

 Uma vez que o trabalho dos jornalistas forma grande parte da opinião pública 

(cabendo a outra parte aos publicitários e aos relações-públicas), a responsabilidade social 

desse profissional é considerável – de modo que se deve haver um cuidado meticuloso para 

evitar as notícias tendenciosas e/ou equivocadas, bem como para seguir um padrão ético 

rigoroso. Entretanto, as atividades jornalísticas são muitas vezes restringidas pelos 

interesses de instituições governamentais ou privadas (incluindo as próprias empresas de 

comunicação social), o que compromete diretamente a veracidade e a credibilidade das 

informações divulgadas. ( PINHEIRO E GULLO, 2005) 

- Assessoria de imprensa é uma atividade que pode ser desenvolvida por profissionais de 

relações públicas e jornalismo. Segundo Prof. Jorge Antonio Menna Duarte5,  

                                                 
4  Citação de Simone Lisboa retirada do site (www.terra.com.br/pensarte/opinião/aindustria.htm) 
 
5   DUARTE, J.A.M. Assessoria de Imprensa, o caso brasileiro. IN Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação, v.24, n.1, p. 79 – 105. jan/jun., 2001. 0102-6453 
 



Assessoria de imprensa é um instrumento estratégico fundamental, já que 
sua boa atuação aumenta a visibilidade pública da organização por meio 
dos veículos de comunicação de massa. Estes não apenas divulgam o que 
a organização deseja, mas agregam ao noticiário seu aval e credibilidade, 
mostrando aquilo em que acreditam e, num círculo vicioso, dando 
credibilidade à notícia que veiculam. 
 

- Propaganda Institucional: Segundo Nishida (2005) a propaganda institucional tem como 

características fortalecer e agregar valor e alma à marca da empresa, promovendo a 

aceitação da empresa como instituição pública. Ela pode divulgar a responsabilidade social 

da empresa focada no bem-estar da comunidade e nos serviços prestados aos consumidores 

e, ainda, demonstrar se foi produzido seguindo os princípios éticos publicitários. 

As propagandas institucionais, enquanto consolidação e fortificação de imagens, 

conceitos e reputações, precisam estar alinhadas com os valores sociais e éticos das 

empresas socialmente responsáveis e, ainda, ter estes valores incorporados nelas. Daí a 

importância da propaganda elaborada de forma responsável. 

- Corporativa : segundo Pinheiro e Gullo (2005) é “divulgação da organização e de seus 

produtos mediante discursos, conferências, publicações (relatórios anuais, folhetos, jornais 

e revistas da empresa) e audiovisuais”. 

 

2.10.  Agências de Publicidade e Propaganda 

 

As agências de publicidade e propaganda interpretam a comunicação integrada 

como um “planejamento integrado de comunicação”, sofrendo sempre influência direta do 

marketing e, dependendo do foco da agência, como por exemplo, a criação e gerenciamento 

de uma marca, e também influências da comunicação institucional. A agência de 

propaganda, então, possui uma relação externa ao cliente, ou seja, suas ações estão 

direcionadas ao público-alvo (consumidores), pré-estabelecidos pelo cliente-empresa, aos 

formadores de opinião e canais de distribuição. (NANCI TREVISAN, 2003, p 14) 

A propaganda, como foi dito anteriormente, é uma Ferramenta da Comunicação 

Integrada que auxilia no desenvolvimento do planejamento do mesmo e que contribui para 



a empresa obter resultados satisfatórios. Muitas empresas vêem a propaganda como um 

gasto fútil, demais mais para seus orçamentos, ou desnecessário anunciar por acreditarem 

que sua marca já é bem conhecida sem propaganda. 

Na verdade, a propaganda não é apenas uma “despesa” e sim um investimento para 

que a marca seja lembrada pelo consumidor e também, cada vez mais, para que agregue 

valor à mesma ao influenciar as percepções dos consumidores. Reforçando esta idéia, faz-

se a seguinte citação: 

A propaganda eficaz faz com que as marcas sejam vistas como 
mais elegantes, com mais estilo, mais prestígio e talvez superior às 
ofertas dos concorrentes. A propaganda eficaz, portanto, pode levar 
a um aumento da participação de mercado e a uma lucratividade 
mais alta. (KOTLER, 2005, p. 567)  
 

De uma forma geral, a propaganda desempenha funções essenciais para empresas 

comerciais e demais organizações e que a torna valorizada pelo reconhecimento. Essas 

funções são segundo Shimp (pg. 221, 2003): 

- Informação: os consumidores sabem quando a empresa lança uma nova marca ou 

quando o produto mudou de embalagem e oferece mais benefícios e praticidade, por 

exemplo. 

- Persuasão: provoca desejo e curiosidade no consumidor para que ele adquira e/ou 

experimente a marca anunciada, provocando uma aproximação do comprador com a marca. 

- Lembrar : por mais conhecida que a marca seja, com a variedade de marcas do 

mesmo segmento, é sempre bom estar na mente do consumidor, ser a primeira a ser 

lembrada. 

- Agregar valor: existem três componentes que podem agregar valor às ofertas da 

empresas, são elas: inovação, melhoria da qualidade ou alteração das percepções do 

consumidor.  

“A inovação sem qualidade é simplesmente uma novidade. A 
percepção do consumidor sem qualidade e/ou inovação é apenas 
propaganda exagerada. E tanto a inovação como a qualidade, se 
não traduzidas em percepções do consumidor, são como o som de 
uma árvore caindo em uma floresta vazia.” (The Volue of 
Productivity: A key to competitive Survival in the 1990s – New 
York:  A American Association of advertising Agencies, 1989. -  12 
) 

 



- Auxilio para outros esforços da empresa: a propaganda anuncia ações de outras 

ferramentas da Comunicação Integrada de Marketing, como por exemplo, promoções de 

vendas, eventos, etc. 

Essas funções acontecem geralmente de uma forma organizada nas agências de 

publicidade e propaganda, e precisam ser devidamente gerenciadas, para que os objetivos 

de propaganda sejam alcançados. 

 

.  

             

 Portanto, integrar as áreas da comunicação e o marketing poderá contribuir para que 

se obtenha eficiência e eficácia de uma comunicação integrada de marketing, já que se cria 

uma sinergia entre elas para alcançar um mesmo objetivo em beneficio do cliente. Para 

melhor entender a relação do marketing com a Comunicação Integrada de Marketing, 

James Ogden faz a seguinte observação: 

Comunicação integrada de marketing é uma expansão do elemento 
de promoção do mix de marketing. Ela é essencialmente, o 
reconhecimento da importância de comunicar a mesma mensagem 
para os mercados-alvo, o reconhecimento de que todas as variáveis 
da CIM comunicam algo e que existe uma sobreposição na 
comunicação que essas variáveis fornecem. Cada uma das 
variáveis da CIM afeta o programa de marketing como um todo, de 
modo que, para garantir a eficácia, todas devem ser gerenciadas 
(OGDEN, 2002, p.4).  

Estratégias de propaganda 
* estabelecer objetivos 
* preparar orçamentos 
* criar mensagens dos veículos 
* selecionar mídia e veículo para os anúncios 

Implementação da estratégia 

Avaliação da eficácia da propaganda 

O processo de gerenciamento da propaganda 

Fonte: Shimp, pág. 222, (2003). 
 



 
Para exemplificar, podemos usar a campanha do protetor solar Nívea Sun, que 

possui sua marca e divulgação sobre responsabilidade da agência de propaganda África. 

Esta campanha teve, no último verão, sua estratégia destacada pela versatilidade empregada 

em várias formas de divulgação. Na mídia foram desenvolvidos comerciais de televisão 

com a modelo Gisele Bundchen, que hoje é uma referência de beleza e por isso é um forte 

apelo para a propaganda de cosméticos. Além disso, foram realizados spots em rádio, 

anúncios em revistas, banners e pop up na internet, outdoor, o material de mídia exterior e 

para divulgação em pontos de venda. Esta campanha teve uma forte concentração na Bahia, 

estado este que é ponto de referência no verão. As ações criadas foram em dois importantes 

hotéis de Salvador, onde os produtos da Nívea eram facilmente adquiridos pelos hóspedes, 

por estarem à disposição nos quartos. Como o produto é um protetor solar, foram realizados 

também patrocínios em atividades freqüentes no verão, como carnaval e esportes náuticos. 

(M&M, 17/05/06, p. 82). 

 Outro exemplo de Comunicação Integrada de Marketing é o evento da Skol Beats, 

que é uma das maiores festas de música eletrônica realizadas anualmente em algumas das 

principais cidades brasileiras. Este projeto, sob responsabilidade da agência F/Nazca 

Saatchi & Saatchi, tem como público-alvo os jovens, que são na maioria admiradores do 

estilo de música e também alvo da cervejaria, que na época do desenvolvimento e 

lançamento da campanha, em 2000, nenhuma outra marca havia um projeto com essas 

características. A divulgação foi realizada através de mensagens na mídia e por outras 

ferramentas do marketing e que hoje geram mídias espontâneas o que podemos traduzir 

como sucesso de projeto e campanha. Prova disso é o aumento de público no evento 

registrado apenas em São Paulo e Curitiba: houve um crescimento de 18 mil pessoas em 

2000 para 57 mil pessoas em 2005. (M&M, 17/05/06, p. 81)  

 Como foi possível observar, a evolução das agências de propaganda insinua o uso 

integrado do composto de comunicação e está relacionado à valorização da marca o que é o 

maior objetivo da Comunicação Integrada de Marketing. A definição de valor de marca é 

“conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome, e seu símbolo, que se 



somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou  serviço para uma 

empresa e/ou para os consumidores dela” (AAKER, 1998, p.16). 

 Para se obter uma marca forte e conhecida pelo consumidor, é necessário também 

que  

os mesmo tenham associações positivas, ao ponto de, na hora de escolher entre duas ou 

mais 

 marcas do mesmo segmento de produto e/ou serviço, o consumidor não fique na dúvida 

por conhecer e por depositar credibilidade na marca, tornando assim fiel à mesma. Yoo et 

all (2000) acredita que o valor da marca depende destas dimensões abordadas no quadro 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO CARACTERÍSTICAS 

Qualidade Conhecimento que o consumidor tem da qualidade em geral ou superioridade de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percebida 
 

um produto ou serviço pretendido, em relação às alternativas. Propicia a opção de 
cobrar um preço premium . 
 

Lealdade à marca 
 

Atitudes e crenças favoráveis à marca levam à compra repetida de uma mesma 
marca ou conjunto de marcas, a despeito de influências e esforços de marketing 
que levem a um comportamento de mudança de escolha. Reduzem custos, atraem 
novos clientes, aumentam as vendas, o boca-a-boca positivo e o estabelecimento 
de barreiras às ações da concorrência. 
 

Atenção à marca 
 

Habilidade do consumidor em lembrar e reconhecer a marca. Envolve a cap 
acidade do cliente de relacionar a marca a associações exatas na memória. 
 

Associações à 
marca 

 

Qualquer coisa ligada na memória a uma marca que ajuda o consumidor a 
processar ou recuperar informação, diferenciar ou posicionar marcas, além de dar 
razões p ara a compra e criar atitudes ou sentimentos p referencialmente positivos. 
 

Outros ativos 
 

Consiste de outros ativos, como p atentes, marcas registradas e canais de 
relacionamento, que servem para inibir ou até mesmo impedir as ações dos 
concorrentes. 
 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Para atender aos objetivos deste Trabalho Final de Graduação, será executada uma 

pesquisa descritiva, combinando-se os métodos qualitativos e quantitativos, na busca de 

uma análise da realidade particular de Santa Maria, RS, onde várias agências desenvolvem 

atividades publicitárias junto às empresas atuantes na região. A pesquisa descritiva foi 

realizada com a finalidade de obter e descrever informações sobre as particularidades de 

cada agência, ou seja, métodos de trabalhos, comportamentos, opinião sobre determinados 

assuntos relacionados à Comunicação Integrada de Marketing, a partir de dados 

comentados pelos responsáveis das agências analisadas. 

Chulchill (1987) confirma dizendo que “a pesquisa descritiva objetiva conhecer e 

interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la”. 

A opção pela pesquisa qualitativa e quantitativa é necessária para melhor 

compreender a forma como as agências propõem soluções para os problemas de 

comunicação e mercadológicos de seus clientes. Através desta estratégia, foi possível obter 

respostas para dúvidas antes existentes sobre o objeto de estudo, pois foram elaborados 

questões com número limitado de respostas e questões abertas, do tipo: a agência toma 

conhecimento do restante do processo de comunicação de marketing do cliente? Procura 

algum tipo de integração?  

Dessa forma, foi possível realizar uma análise sobre a tendência da Comunicação 

Integrada de Marketing nas agências. 

O conceito de pesquisa qualitativa e quantitativa, segundo os autores é: 

Pesquisa qualitativa que se preocupa com a abrangência, o 
aprofundamento da compreensão seja de um grupo social, de uma 
instituição ou organização. (MINAYO 2004)    
   

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o 
que significa traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-los e analisá-los. (GIL, 1991, p.159). 



 

3.2 Amostragem 

 

 Na cidade de Santa Maria, as agências certificadas pelo CENP (Conselho Executivo 

das Normas-Padrão) e que serão objetos de estudo, são: Art Meio Propaganda, Cia. da 

Propaganda - RS, Due Design e Propaganda, J. Adams Propaganda, Latino América 

Comunicação, Orium Comunicação e Marketing, Pubblicitá/Sul Propaganda e Tríade 

Comunicação - RS. Estas agências são consideradas de pequeno porte, contando com um 

profissional publicitário como responsável pelos serviços. Visto que o número de agências 

cadastradas é de apenas oito, optou-se por realizar a pesquisa com a população. 

 

3.3 Questões de Pesquisa 

 

- O que as agências de Santa Maria oferecem em termos de comunicação de marketing? 

- Quais as soluções mais usuais apresentadas pelas agências para os problemas de seus 

clientes? 

- Quais os critérios que influenciam na composição de um problema de comunicação? 

- Trabalham apenas com problema de comunicação ou já vislumbram problemas 

administrativos? 

- Qual o processo pelo qual passa um job, dentro das agências? Atendimento direto para 

criação?  

- Passam por algum profissional de marketing ou especialista em estratégias?  

- Há discussões acerca das limitações das mídias convencionais?  

- Há soluções que atendam de forma integrada o processo de comunicação?   

- Fala-se em comunicação interna ou comunicação organizacional? Há conhecimento sobre 

o processo de comunicação organizacional? 

- Quais as mídias selecionadas com maior freqüência?  

- Quais as soluções já apresentadas em CIM? 



- Se apresentam soluções em CIM, como se dá o processo? 

- No caso de não apresentarem soluções em CIM, tomam conhecimento do restante do 

processo de comunicação de marketing da organização e procuram algum tipo de 

integração? Ou apresentam campanhas desvinculadas do restante do processo de 

comunicação de marketing? 

 

 

 

 

3.4 Métodos de Coleta de dados 

 

Foi elaborado um questionário estruturado, com perguntas fechadas, que foram 

aplicados de forma direta e preenchidos pelo próprio pesquisador O procedimento foi assim 

selecionado, com a intenção de reduzir as imperfeições comuns ao campo da pesquisa 

social e, desta forma, garantir maior fidelidade dos dados que serão levantados. Pelo 

mesmo motivo, também serão utilizadas algumas perguntas abertas, na tentativa de realizar 

pequenos aprofundamentos dados levantados por este instrumento de pesquisa. O 

questionário foi aplicado com o responsável da agência e foi gravada a conversa para não 

haver perda de informações. 

 Os procedimentos metodológicos foram realizados através dos seguintes etapas: 

1ª etapa: levantamento teórico do assunto proposto para o projeto de TFG, ou seja, foram 

consultados livros, sites e artigos a fim de buscar conceitos e informações em geral 

relacionadas ao assunto.   

2ª etapa: Coleta de dados. A princípio foram marcados os encontros pelo telefone com as 

oito agências selecionadas e no dia combinado, foi realizada uma conversa e 

consequentemente o questionário elaborado com vinte e três perguntas foi aplicado e 

respondido. Estas perguntas foram baseadas encima do referencial teórico que contém 

informações necessárias para compreensão do conteúdo. 



3ª etapa: Resgate das referências teóricas para uma análise consciente, visando melhor 

atingir os objetivos propostos no projeto. 

4ª etapa: Desenvolvimento de relatório dos resultados da pesquisa realizada nas agências. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. RELATÓRIO 

 

A pesquisa qualitativa - quantitativa realizada para o Trabalho Final de Graduação, 

teve como objetivo realizar uma aproximação à realidade do mercado publicitário atual de 

Santa Maria.  

Como podemos observar no quadro 01, as agências pesquisadas são de pequeno 

porte, pois o número de profissionais não passa de doze pessoas. O quadro 02 identifica 

quantos profissionais ou especialistas compõem o quadro de funcionários da agência. 

Publicitários e designers figuram em maior número dentro das agências de Santa Maria 

cadastradas no CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão). 

 

(Quadro 01) 

Agências Entrevistadas Número de profissionais  

Agência 1 5 

Agência 2 9 

Agência 3 8 



Agência 4 7 

Agência 5  12 

Agência 6 9 

Agência 7 12 

Agência 8 5 

 

(Quadro 02) 

Profissões Agência 

1 

Agência 

2 

Agência 

3 

Agência 

4 

Agência 

5 

Agência 

6 

Agência 

7 

Agência 

8 

Publicitários 2 3 3 - 5 2 4 2 

Relações 

Públicas 

- - - - - 1 - - 

Jornalistas - - - - - 1 - - 

Administradores - 2 - - - - - - 

Designer 2 3 4 1 4 1 4 2 

Marketing 1 - - - - 1 - - 

Pesquisador - - - - - - - - 

Cientista Social - - - - - - - - 

Outros - 1 1 6 3 3 4 1 

Em uma primeira análise a respeito dos dois quadros apresentados acima, é possível 

verificar que os tipos de profissionais que atuam nas agências pesquisadas são em sua 

maioria publicitários e designers. Sabendo-se que a comunicação integrada de marketing 

pressupõe a integração entre pelo menos as áreas de publicidade, jornalismo e relações 

públicas, é permitido dizer que apenas uma das agências (agência 6) possui internamente os 

profissionais que atendem a esse requisito. Situação esta que permite de antemão, colocar 

em dúvida a aplicação das ferramentas de CIM em todos os seus aspectos. Entretanto, é 

preciso atentar para a possibilidade de haver incidência de CIM de forma parcial.  

Adiante, foi questionado aos responsáveis pelas agências, o que era para eles 

Comunicação de Marketing e a grande maioria respondeu dizendo que a comunicação nada 

mais era que uma ferramenta do marketing e que ambas são inseparáveis, ou seja, uma 

depende da outra. Logo após foi-se perguntado o que eles entendiam por Comunicação 

Integrada de Marketing e a grande maioria respondeu que hoje o trabalho desenvolvido 



pelas agências não é mais só criação de peças publicitárias, e sim um trabalho mais 

integrado com outras ferramentas, pois a maioria dos clientes está exigindo mais inovação e 

querem agregar mais valor a sua marca. No entanto, um dos entrevistados queixou-se 

dizendo que ter todas as ferramentas da comunicação integrada em cidades menores não é 

muito fácil e opina dizendo também que a tendência das agências de Santa Maria é ser meio 

que “clinico geral”. (Expressão esta usada pelo entrevistado). 

 No quadro a seguir foram analisadas as áreas da Comunicação de Marketing 

contempladas pelas agências entrevistadas. 

 

(Quadro. 05) 

Áreas da 

Comunicação 

de Marketing 

Agência 

1 

Agência 

2 

Agência 

3 

Agência 

4 

Agência 

5 

Agência 

6 

Agência 

7 

Agência 

8 

Freqüência 

Venda pessoal X  X X  X X  5 

Promoção de 

Vendas 

X  X X  X X X 6 

Eventos X X X X  X   5 

Publicidade X X X X X X X X 8 

Propaganda X X X X X X X X 8 

Marketing 

direto 

X  X X  X X X 6 

Merchandising  X X X  X  X 5 

Relações 

Públicas 

  X X  X   3 

Assessoria de 

Imprensa 

  X X  X   3 

Índice de 

contemplação 

66,6% 44,4% 100% 100% 22,22% 100% 55,55% 55,55%  

 

Podemos observar no quadro anterior que apenas três das oito agências questionadas 

contemplam todas as áreas de Comunicação de Marketing, dado este indicado pelo índice 

de contemplação, na última linha da tabela acima, o que sinaliza que pouco ainda está 

sendo investido na integração das ferramentas em questão. Além disso, outra observação 



instigante é o fato de apenas 3 agências contemplarem as áreas de relações públicas e 

assessoria de imprensa. Para que se compreenda o teor da análise desenvolvida neste 

parágrafo, é preciso dizer que o fato de a agência contemplar a área indicada não implica 

possuir internamente o profissional da área. A contemplação poderia estar sendo efetivada 

em consonância com os profissionais mantidos pelo próprio cliente da agência, o que pode 

estar acontecendo nas agências 03 e 04. É igualmente válido ressaltar que as mesmas 

agências que contemplam as áreas de relações públicas e assessoria de imprensa também 

praticam 100% das atividades de CIM. Em última análise, verificou-se que as agências, em 

sua maioria, ainda concentram fortemente seus esforços nas atividades de publicidade e 

propaganda, sendo que Promoção de Vendas, Marketing direto aparecem em segundo lugar 

e Venda pessoal, Eventos e Merchandising ocupam o terceiro lugar das práticas mais 

freqüentes. 

O quadro 06 abaixo, analisou a quantidade de departamentos de marketing e/ou 

comunicação dos clientes das agências. Nesta questão obtiveram-se duas informações 

curiosas. A primeira é que a maioria das agências afirmou que ao tratar de assuntos como 

aprovação de campanha, estratégias e orçamentos, com muitos de seus clientes isso ocorre 

diretamente com o dono e/ou gerente da empresa, sem passar por uma análise mercadologia 

ou de comunicação de um profissional qualificado. A segunda observação é que em uma 

das oito agências entrevistadas, ou seja, a agência 2, o profissional responsável não sabia 

dizer quantos dos seus clientes possuía os departamentos analisados. Isso mostra que falta 

uma parceria/integração maior com o cliente, o que pode prejudicar o relacionamento e o 

trabalho a ser desenvolvido. Já a agência 8, não possui clientes com os departamentos 

definidos. 

 

 

(Quadro 06) – Perguntas realizadas: Quantos clientes possuem departamento de 

comunicação, de marketing e ambos os departamentos: 

Agências 

Entrevistadas 

Departamento de 

Marketing 

Departamento de 

Comunicação 

Ambos os 

Departamentos 

Agência 1 - 1 - 



Agência 2 - - - 

Agência 3 1 - - 

Agência 4 4 1 1 

Agência 5  3 3 3 

Agência 6 6 2 6 

Agência 7 - 2 - 

Agência 8 - - - 

 

Foi constatado também, que as agências que possuem clientes com departamentos 

de marketing e/ou comunicação, decidem muitos problemas, dúvidas ou recebem trabalho 

pelo telefone, e-mail e a grande maioria pelo Messenger (MSN). Portanto, o contato físico é 

menor com o cliente e justificam o motivo pelo qual usam esses meios, dizendo que é para 

não perder tempo, pela praticidade da tecnologia e pela rapidez de informação. Mas é 

importante salientar que é realizada pelas oito agências uma primeira reunião para 

desenvolvimento de um briefing do cliente e quando necessária, faz-se mais reuniões, ou 

seja, não existe uma periodicidade, tudo depende do cliente e das necessidades do mesmo. 

Outro ponto que deve ser destacado reflete sobre a atuação da agência 5. Ela é ao mesmo 

tempo, a agência que obteve o menor índice de contemplação da CIM (22%), mas também 

foi a que informou possuir maior número de clientes com departamentos de marketing, 

comunicação e ambos simultâneos. Neste caso, oportunidades de comunicação de 

marketing podem estar sendo perdidas ou subutilizadas. Existe uma predisposição 

estrutural para que a CIM flua de forma positiva, mas a agência 5 não demonstra 

aproveitamento favorável. Neste caso, esforços de comunicação podem estar sendo 

sobrepostos e, o que mais preocupa, podem estar indo para caminhos incongruentes. Este 

fato não parece se repetir nas agências 4 e 6, visto que se nota coerência entre as 

informações nos quadros 6 e 5. 

O briefing desenvolvido pelas agências com as informações do cliente, na grande 

maioria identifica problemas/ oportunidades de comunicação publicitária e institucional. É 

importante salientar que duas agências, como mostra o quadro 07 abaixo, afirmaram que, 

em seus briefing, é possível diagnosticar todos os problemas/oportunidades do cliente, o 



que apresenta ser um documento que oferece muitas informações e que consequentemente 

o trabalho poderá ser realizado de uma forma mais completa.  

 

( Quadro. 07) 

Problema/oportunidade Agência 

1 

Agência 

2 

Agência 

3 

Agência 

4 

Agência 

5 

Agência 

6 

Agência 

7 

Agência 

8 

Comunicação 

Publicitária 

X X X X X X X X 

Comunicação 

Institucional 

X  X X X X X  

Comunicação 

interna 

X  X X  X   

Administrativa   X   X   

Distribuição X  X   X   

Força de vendas   X X  X   

Ponto de venda X  X X  X   

Produto/Serviço 

comercializado 

X  X X  X   

Novos 

produtos/Serviços 

X  X   X   

 

As soluções mais usuais apresentadas pelas agências para os 

problemas/oportunidades identificados no briefing são desenvolvidas primeiramente 

análises da situação do cliente e a maioria utilizam as ferramentas do marketing, como 

marketing direto e promoção de vendas, englobando a comunicação publicitária como 

instrumento de ação. Os critérios que influenciam na composição de um problema de 

comunicação abordados pelas agências são: problemas de venda, verba disponibilizada pelo 

cliente, dificuldade de obter algumas informações importantes do cliente, pois não é sempre 

que o cliente passa o conteúdo completo, e muitas vezes o cliente não aprova estratégias 

elaboradas pelas agências por não acreditarem ou desconhecerem as ferramentas usadas 

como táticas.   

 Ao analisar o quadro 08 abaixo, talvez encontremos as respostas mais valiosas para esta 

pesquisa. Apenas duas agências afirmaram planejar e executar todas as ações de 



comunicação de marketing obedecendo a uma unidade entre os departamentos envolvidos 

no processo. Outra agência possui quadro parcial no planejamento e execução das ações. 

São portanto, 3 agências as quais parecem desenvolver algo como Comunicação Integrada 

de Marketing. No entanto, é preciso avaliar a veracidade das afirmações coletadas dadas 

algumas respostas contraditórias. É o caso da agência 5, que obteve um índice de 

contemplação extremamente baixo, e mesmo assim assinalou a alternativa A do quadro 

abaixo. De uma forma geral, entre planejamento e execução integral e parcial, foi possível 

identificar uma tendência positiva entre as agências pesquisadas. Apenas três agências 

afirmaram não realizar planejamento ou, além disso, realizar comunicação de forma 

dissociada dos outros departamentos envolvidos. 

 

( Quadro 08) 

Agências Entrevistadas Respostas Obtidas ALTERNATIVA 

Agência 1 Não há planejamento. F 

Agência 2 Não há planejamento conjunto e as 

ações são realizadas com 

independência entre os 

departamentos. 

E 

Agência 3 Sim, apenas as metas são 

estabelecidas em conjunto, mas 

cada departamento planeja ações 

em separado. 

C 

Agência 4 Sim, com plano de ALGUMAS 

ações de comunicação de marketing 

obedecendo uma unidade entre os 

departamentos. 

B 

Agência 5  Sim, com plano de TODAS as ações 

de comunicação de marketing 

obedecendo uma unidade entre os 

departamentos. 

A 

Agência 6 Sim, com plano de TODAS as ações 

de comunicação de marketing 

obedecendo uma unidade entre os 

A 



departamentos. 

Agência 7 Sim, apenas as metas são 

estabelecidas em conjunto, mas 

cada departamento planeja ações 

em separado. 

C 

Agência 8 Não há planejamento conjunto e as 

ações são realizadas com 

independência entre os 

departamentos. 

E 

Sobre o processo pelo qual passa um job dentro das agências, na grande maioria 

delas primeiro é realizado um atendimento para buscarem-se informações do cliente e 

tentar-se diagnosticar problemas. Após é realizado um planejamento de tudo que pode ser 

feito para solucionar o problema de comunicação, sendo que três das agências questionadas 

dizem fazer uma análise mercadológica, tornando-se assim uma avaliação mais completa. 

Logo após são selecionadas mídias mais adequadas e finalmente os trabalhos são 

encaminhados para as áreas de redação e direção de arte. 

Com relação às mídias convencionais todas as agências afirmam que há discurssões 

acerca das limitações das mídias para que se tenha um uso mais adequado e que possa 

trazer resultados benéficos ao cliente. É também analisado pela agência, os custos, formatos 

e até mesmo a falta de conhecimento do cliente em algumas das mídias, como afirmou uma 

das agências com relação ao uso da internet. 

As mídias comumente utilizadas pelas agências foram indicadas como sendo na 

grande maioria a Tv, o radio, outdoor, jornal e as mídias alternativas, ao contrario da opção 

cinema, visto que é uma área pouco explorada pelas agências, talvez pela falta de 

conhecimento ou interesse, como podemos observar no quadro 09.  

 

( Quadro 09) 

Mídias Agência 1 Agência 2 Agência 3 Agência 4 Agência 5 Agência 6 Agência 7 Agência 8 

Tv X X X X X X X X 

Rádio X X X X X X X X 

Cinema         



Outdoor X X X X X X X X 

Jornal X X X X X X X X 

Revista   X  X X   

Internet   X X X X X X 

Mídias 

Alternativas 

X X X X X X X X 

 

E as mídias utilizadas com maior freqüência pelas agências, o quadro 10 mostra 

como sendo as mesmas identificadas na tabela anterior, ou seja, a Tv, o rádio, outdoor, 

jornal e a mídia alternativa. Quando se fala em mídia alternativa, as agências citaram a 

folheteria em geral (cartaz, folder, mala-direta, panfleto, cartão de visitas, cartão de 

aniversários, convites para eventos, informativos, etc) desenvolvidas para ações como 

ponto de venda e marketing direto. 

(Quadro10) 

Mídias Agência 1 Agência 2 Agência 3 Agência 4 Agência 5 Agência 6 Agência 7 Agência 8 

Tv X X X  X X X X 

Rádio X   X X X X X 

Cinema         

Outdoor    X X X X X 

Jornal X X   X X X X 

Revista     X    

Internet    X  X  X 

Mídias 

Alternativas 

X X X X X X X X 

 
 A décima nona questão falava sobre a comunicação interna do cliente, ou seja, se as 

agências interferem de alguma forma na comunicação com relação a funcionários, 

departamentos. Os resultados podem nos mostrar que quatro das agências entrevistadas 

dizem interferirem com sugestões, mostram novidades na tecnologia e no que acreditam ser 

um diferencial para melhor andamento da empresa e para auxiliar na ação de agregar valor 

a marca. Já as outras quatro agências, preferem não opinar por acreditarem que não faça 



parte de seu trabalho e porque acham que para interferir na comunicação interna do cliente 

demanda mais tempo e dedicação mais exclusiva. Ao analisarmos essas respostas percebe-

se que existem agências preocupadas e que participam como parceiras dos negócios de seus 

clientes. Já outras agências podem estar perdendo a oportunidade de aproximação com o 

cliente e de captar informações para aprimoramento de seus trabalhos. 

 Com relação às mensagens publicitárias que as agências desenvolvem, foi-se 

perguntado se estão em sinergia com as mensagens veiculadas no processo de comunicação 

interna e a grande maioria respondeu que sim, pois fazem questão e estimulam para que o 

público interno esteja envolvido com o processo de comunicação. Esta resposta contradiz 

quatro agências que responderam não participarem da comunicação interna de seus clientes. 

Apenas uma das agências afirmou que há pouca sinergia com relação às mensagens 

publicitárias da empresa com o público interno do cliente.  

 A seguir, as agências foram analisadas individualmente com relação as áreas de 

comunicação de marketing que já foram abordadas simultaneamente em um único cliente: 

Agência 1  ( Quadro 11) 

Áreas da comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Venda missionária (seduz pelo número de 
produtos já vendidos a outros consumidores)  
 

Promoção de vendas Demonstração,Descontos no preço, Oferta de 

produto, Feiras, salões e show-rooms. 

Marketing Direto Mala-direta , Meios eletrônicos ( rádio, TV e 

internet),  Mídia impressa (jornal, revista, 

panfleto, catálogos) 

Propaganda Propaganda de varejo 

Relações Públicas - 

Assessoria de Imprensa - 

Merchandising - 

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

A agência 1, ao analisar-se o quadro acima e os anteriores, apresenta uma tendência 

a utilizar ferramentas da Comunicação Integrada de Marketing, mesmo não apresentando 



algumas ações que são englobadas pelo plano como por exemplo a realização de um 

planejamento para o cliente. Percebe-se que esta agência mesmo tendo em sua equipe um 

profissional de marketing, foca a maioria de suas atividades apenas para a publicidade e 

propaganda. 

  

Agência 2 ( Quadro 12) 

Áreas da comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de varejo 

Promoção de vendas Concursos, sorteios e vales-brinde,  
Cuponagem 
 

Marketing Direto Mala-direta , Meios eletrônicos ( rádio, TV e 

internet),  Mídia impressa (jornal, revista, 

panfleto, catálogos) 

Propaganda Propaganda de varejo 

Relações Públicas Propaganda Institucional 

Assessoria de Imprensa Jornal Interno 

Merchandising Ponto de venda e rádio 

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

A agência 2 é ciente do conceito de Comunicação Integrada de Marketing, expôs 

sua opinião com relação ao plano, mas com a analise das respostas, podemos observar que 

não existe integração ou sinergia com as  áreas e ferramentas da comunicação e do 

marketing, ou seja, o trabalho é desenvolvido de uma forma mais amadora.  

Comparando o quadro 03 com o quadro 12, percebemos que o entrevistado diz que 

sua agência não possui áreas como Venda Pessoal, Promoção de Vendas e Marketing 

Direto contempladas, mas ao analisar o quadro 12 vimos que trabalham com as 

ferramentas, lembrando que as áreas de Relações Públicas e Assessoria de Imprensa são 

serviços terceirizados pela agência.  Não há profissionais de Marketing envolvidos com os 

trabalhos, mas mesmo assim realizam algumas ações que normalmente o profissional 

especializado em mercadologia realiza. 



 

 Agência 3 (Quadro 13) 

Áreas da comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de varejo 

Promoção de vendas Brindes,  Concursos, sorteios e vales-brinde e 
Oferta de produto 
 

Marketing Direto Meios eletrônicos ( rádio, TV e internet),  

Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, 

catálogos) 

Propaganda Propaganda de varejo 

Relações Públicas Propaganda Institucional 

Assessoria de Imprensa Informativo 

Merchandising Ponto de venda e rádio 

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

A agência 3  mesmo não tendo um profissional especializado em Marketing como 

vimos no quadro 02 e  terceirizando  serviços de Relações Públicas e Assessoria de 

Imprensa, apresenta  trabalhos com as ações e ferramentas de Comunicação Integrada de 

Marketing. O entrevistado, responsável pela agência, ainda afirmou dizendo que a sua 

agência trabalha desta forma porque ele acredita ser difícil separar a comunicação do 

marketing, elas dependem uma da outra e desenvolver um trabalho sem esta integração 

ficaria complicado obter grandes resultados.  

 

Agência 4  ( Quadro 14) 

Áreas da Comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de varejo 

Promoção de vendas Amostragem, Degustação de produtos, 
Feiras, salões e show-rooms.,Concursos, 
sorteios e vales-brinde, Cuponagem. 

Marketing Direto Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, 

catálogos) 

Propaganda Propaganda de varejo 



Relações Públicas Propaganda Institucional 

Assessoria de Imprensa - 

Merchandising Ponto de venda  

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

A agência 4 como podemos observar nos quadros anteriores, mesmo não contanto 

com profissionais como publicitários, jornalistas, relações públicas e especialista em 

marketing, realiza trabalhos que englobam ferramentas da Comunicação Integrada de 

Marketing. Porem, o entrevistado afirmou que para alguns trabalhos são terceirizados 

serviços de relações públicas e assessoria de imprensa e que a falta de publicitários em sua 

equipe é amenizada com outros profissionais que entendam de direção de arte.  Após a 

análise das respostas do responsável por esta agência, percebe-se que os trabalhos 

realizados para os clientes têm um perfil amador, ou seja, com carência de profissionais 

qualificados principalmente na área de propaganda e marketing. 

 

Agência 5  ( Quadro 15) 

Áreas da Comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de novos negócios (obtenção de 

novos clientes = prospecção) 

Promoção de vendas - 

Marketing Direto Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, 

catálogos), Meios eletrônicos ( rádio, TV e 

internet). 

Propaganda Propaganda Institucional 

Relações Públicas - 

Assessoria de Imprensa - 

Merchandising Televisão  

Eventos ( Feiras e exposições) - 

 



A agência 5 ao analisar-se  os quadros anteriores e o quadro 15, desenvolve atividade 

referentes apenas a publicidade e propaganda, ou seja, não possui ações ou uma tendência 

de Comunicação Integrada de Marketing. Porem foi-se destacado na entrevista, que a 

agência desenvolve trabalhos como embalagens, rótulos e editoração de livros, sendo que a 

ultima atividade necessitaria de um profissional especializado e que ao mesmo tempo, esta 

poderia desenvolver um plano mais integrado. 

  

Agência 6  ( Quadro16) 

Áreas da Comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Venda ao intermediário (o fabricante vende 

ao ponto de venda), Vendas de novos 

negócios (obtenção de novos clientes = 

prospecção) 

Promoção de vendas Amostragem,Brindes,Cuponagem,Feiras, 
salões e show-rooms. 

Marketing Direto Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, 

catálogos), Meios eletrônicos ( rádio, TV e 

internet). 

Propaganda Propaganda Institucional e Propaganda de 

Varejo 

Relações Públicas comunicação institucional interna, 

propaganda institucional, marketing social 

Assessoria de Imprensa Informativo 

Merchandising Ponto de Venda 

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

A agência 6, observando-se os quadros anteriores e o quadro 16, desenvolve 

trabalhos de Comunicação Integrada de Marketing, plano este destacado no nome da 

agência. Com a entrevista pode-se destacar que existe uma preocupação em realizar-se um 

trabalho mais completo para seus clientes em busca de melhores resultados. É uma agência 

dividida em setores especializados para cada área da comunicação integrada, ou seja, todas 

as atividades do plano são executadas internamente na agência.  

 



Agência 7 ( Quadro 17) 

Áreas da Comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de varejo, Vendas de novos negócios 
(obtenção de novos clientes = prospecção) 
 

Promoção de vendas Amostragem, Demonstração, Degustação de 
produtos, Brindes, Concursos, sorteios e 
vales-brinde, Cuponagem, Feiras, salões e 
show-rooms. 

Marketing Direto Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, 
catálogos), Mala-direta, Meios eletrônicos ( 
rádio, TV e internet) 
 

Propaganda Propaganda de varejo, Propaganda 

Institucional 

Relações Públicas - 

Assessoria de Imprensa - 

Merchandising Ponto de venda  

Eventos ( Feiras e exposições) Social 

 

 Observando-se os quadros anteriores e o quadro 17, a agência 7 desenvolve algumas 

atividades do plano de Comunicação Integrada de Marketing, mas não possui na agência 

profissionais qualificados para algumas ações, como por exemplo marketing, relações 

públicas e jornalismo. Porem há uma tendência de desenvolvimento de ações integradas, 

mas isto é visto como não sendo perfil da agência como pôde-se ser diagnosticado através 

da entrevista e/ou conversa realizada. 

 

Agência 8 ( Quadro 18) 

Áreas da Comunicação de Marketing                             Ações 

Venda Pessoal Vendas de varejo, Vendas de novos negócios 
(obtenção de novos clientes = prospecção) 
 

Promoção de vendas Brindes, Concursos, sorteios e vales-brinde 
Descontos no preço, Oferta de produto 
Feiras, salões e show-rooms. 
 



Marketing Direto Mala-direta, Mídia impressa (jornal, revista, 
panfleto, catálogos), Telemarketing 
 

Propaganda Propaganda de varejo, Propaganda 

Institucional 

Relações Públicas - 

Assessoria de Imprensa - 

Merchandising Ponto de venda  

Eventos ( Feiras e exposições) Social, cultural e esportivo 

  

 A agência 8 como observa-se os quadros anteriores e o quadro 18, executa algumas 

atividades relacionadas ao plano de Comunicação Integrada de Marketing, mas  como 

mostra o quadro 02, não há profissionais de relações públicas, jornalistas e especialistas de 

marketing envolvidos nos trabalhos realizados. Com isso pode-se dizer que as ações 

desempenhadas pela agência, em se tratando de comunicação integrada, são mais amadora, 

ou seja, não há plano integrado agregando conhecimento de profissionais de comunicação e 

de marketing. 

 Todas as agências de Publicidade e Propaganda de Santa Maria, cadastradas no 

CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), entrevistadas garantem ser freqüentes a 

aplicação destas ferramentas de Comunicação de Marketing e afirmam que apresentam 

soluções em Comunicação Integrada de Marketing e que o processo, na maioria das vezes, 

se dá da seguindo forma, como podemos observar no quadro 19: 

 

(Quadro 19) 

Agência 1 Realizam uma reunião/ conversa para elaboração de um briefing. Logo 

após analisam os problemas diagnosticados e finalmente procuram 

soluções para os problemas. 

Agência 2 Contemplam todas as necessidades do cliente. Vão além. Sugerem 

soluções. 

Agência 3 Procuram fazer algo diferente para agregar valor a marca do cliente. 

Procuram maneira de sempre chamar atenção do cliente do cliente com 



base nas informações e pesquisas. 

Agência 4 Buscam informações do cliente, analisam o problema e buscam dar 

soluções com inovação e criatividade. 

Agência 5  Sugerem soluções, mas não executam. 

Agência 6 Realizam reuniões, formam um briefing e um planejamento de 

comunicação e mercadológico, fazem uma análise profunda da real 

situação do cliente. 

Agência 7 Avaliam as condições financeiras do cliente, fazem planejamento, 

utilizam soluções adequadas para solucionar o problema, procuram 

sempre ter o objetivo claro de comunicação.  

Agência 8 Avaliam os problemas de comunicação dos clientes e procuram soluções 

adequadas, procurando sempre inovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não deseja-se dar um tom conclusivo a esta pesquisa, visto que trata-se de um 

estudo em seu estágio embrionário, pelo menos no âmbito da cidade onde foi desenvolvido. 

Foi-se analisado como são desenvolvidos os trabalhos pelas agências de publicidade e 

propaganda de Santa Maria e sobre a tendência de utilizar-se a Comunicação Integrada de 

Marketing visto o novo perfil dos consumidores. Perfil este que caracteriza-se como 

autonomia na escolha de mídias e conseqüentemente no tipo de mensagem e/ou informação 

de anunciantes, podendo-se ainda destacar as mudanças tecnológicas e o surgimento de 

muitas marcas de produtos e serviços de mesmo segmento aumentando-se assim a 

concorrência. Gosto de usar como exemplo para ilustrar essa tendência estratégica que é a 

Comunicação Integrada de Marketing, comparando a um serviço de um marceneiro: para 

ele construir uma mesa pode-se usar somente ferramentas como um prego e um martelo que 

ele vai ter um móvel simples, comum. Agora se ele utilizar mais ferramentas como, por 

exemplo, uma serra para dar um design diferenciado, furadeira, torquês, uma lixa, ele vai 

proporcionar para seus clientes uma mesa mais incrementada, diferenciada e que vai 

chamar mais atenção na hora de compra.   

A pesquisa realizada com as oito agências selecionadas, sendo estas as cadastradas 

pelo CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), confirma que, as agências dentro de 

padrões teóricos de Comunicação Integrada de Marketing, aqui citadas por autores como, 

Shimp (2003), Gullo (2005), Ogden (2002), há uma tendência de adoção deste plano, mas 

que ainda encontra-se de uma forma muito amadora para a maioria das agências. Ao longo 

do trabalho, com a análise de resultados obtidos junto aos responsáveis por cada uma delas, 

percebeu-se a forma como executam suas atividades. 

Quando analisou-se o índice de contemplação das áreas de comunicação de 

marketing nas agências, percebe-se que apenas três das oito agências utilizam 100% das 

ferramentas de CIM em questão, sendo que uma destas agências possui serviços internos de 

relações públicas e assessoria de imprensa e as outras duas terceirizam. Estas pode-se dizer 

que praticam atividades de Comunicação Integrada de Marketing e as demais agências 

buscam inovar usando algumas ferramentas, mais ainda concentram um foco maior para 

atividades de publicidade e propaganda. Neste caso observou-se a agência 5 que obteve o 



menor índice de contemplação da CIM (22%) e, ao mesmo tempo, apresentou um maior 

número de clientes com departamentos de comunicação, de marketing e ambos 

simultâneos, podendo-se dizer que a mesma pode estar perdendo oportunidades de realizar 

um trabalho mais completo. 

Para as agências diagnosticarem os problemas de comunicação de seus clientes 

realiza-se, na grande maioria, uma analise da situação atual para então desenvolver e/ou 

propor soluções ditas pertinentes. Percebeu-se também, que o relacionamento entre agência 

e cliente sofre influencias de amizade entre o dono da empresa com responsável pela 

agência e com isso, podendo-se utilizar, por motivos de praticidade e rapidez, a Internet e o 

telefone para resolver problemas, trocas de informações abolindo-se na maioria dos casos o 

contato físico. 

Ao analisar o quadro 08 dos resultados obtidos teve-se repostas valiosas para esta 

pesquisa. Das oito agências estudadas, apenas duas asseguram fazer o planejamento e a 

execução de todas as ações de comunicação de marketing, existindo ainda uma outra 

agência que afirma haver um quadro parcial ao planejar e executar as ações. Enfim, pode-se 

dizer que existem três agências que desenvolvem atividades de Comunicação Integrada de 

Marketing. Porem, destaca-se situações como a agência 5, que mesmo mostrando um índice 

de contemplação baixo, afirma  desenvolver planejamento e execução das ações, o que 

pode estar se contradizendo. Apenas três agências não desenvolvem planejamento ou 

realizam comunicação menos integrada dos outros departamentos. 

 Portando, com esta pesquisa realizada e com os resultados que foram obtidos, 

podemos dizer que mesmo com essa tendência de utilizar-se o pacote estratégico de 

serviços de Comunicação Integrada de Marketing nas agências de Santa Maria, ainda falta 

por parte dos responsáveis das mesmas um maior comprometimento, uma parceria e/ou 

integração maior com seus clientes. Sendo assim, recomenda-se que estudos futuros 

busquem conhecer e analisar o lado do cliente, o que ele acha dos trabalhos desenvolvidos 

pela sua agência de comunicação e sua opinião sobre a comunicação integrada, para 

podermos conhecer os dois lados da moeda. 

 Optar pelo plano de Comunicação Integrada de Marketing é uma sábia escolha para 

quem quer agregar valor à marca e ser lembrado pelos consumidores na hora da compra. 



Assim como a tecnologia, a forma de comunicar-se e anunciar conseqüentemente precisam 

estar sempre se inovando para melhor atingir os objetivos do cliente-empresa. 
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8. ANEXO 

        - Questionário- 

 
  

  
  

  
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pesquisa qualitativa-quantitativa realizada para o Trabalho Final de Graduação, com o 

objetivo de realizar uma aproximação à realidade do mercado publicitário atual de 

Santa Maria. 

   

Nome da Agência  

Nome do profissional entrevistado  

Cargo na agência  

Data da entrevista      /       / 2006 

 

 

1. [Ao Gerente] Quantos profissionais compõem o quadro da equipe da sua agência? 

 

2. Exercendo as especialidades a seguir, quantos profissionais da sua equipe estão alocados 
[indique o número de profissionais para cada especialidade, caso a agência a possua]. 

 
(  ) Publicitário(s) (  ) Administrador(s) (  ) Pesquisador(s) 

(  ) Relações Públicas (  ) Designer(s) (  ) Cientista Social(is) 

(  ) Jornalista(s) (  ) Marketing(s) (  ) Outros __________________ 

 ___________________________ 

 

3. O que você entende por Comunicação de Marketing? 

 
4. O que você entende por Comunicação Integrada de Marketing? 

 

5. Dentre as opções a seguir, indique as áreas da Comunicação de Marketing contempladas pela 

sua agência:  

 

(  ) Venda pessoal (  ) Publicidade (  )  Merchandising 

( ) Promoção de vendas (  ) Propaganda (  ) Relações Públicas 

(  ) Eventos (Feiras e exposições) ( ) Marketing direto ( ) Assessoria de Imprensa 

 

 

6. Quantos clientes atendidos pela sua agência possuem departamento marketing?  

 

 



7. Quantos clientes atendidos pela sua agência possuem departamento de 

comunicação?Quantos clientes atendidos pela sua agência possuem ambos os 

departamentos?  

 

 

---------- Caso as respostas das perguntas 6, 7 e 8 sejam nulas (zero), pular para pergunta 11 -------

----Qual a periodicidade de reuniões entre a sua agência e esses departamentos [caso haja]? 

 

CLIENTE 1 _ [não existe ] 

(  ) Semanal (  ) Mensal (  )  Semestral 

(  ) Quinzenal (  ) Bimestral ( ) Anual 

 (  ) Não há essas reuniões 

 

CLIENTE 2 _ [não existe ] 

( ) Semanal (  ) Mensal (  )  Semestral 

(  ) Quinzenal (  ) Bimestral (  ) Anual 

 (  ) Não há essas reuniões 

 

 

CLIENTE 3 _ [não existe] 

(  ) Semanal (  ) Mensal (  )  Semestral 

(  ) Quinzenal (  ) Bimestral (  ) Anual 

 (  ) Não há essas reuniões 

 

8. O planejamento de comunicação desses clientes é realizado em conjunto com o departamento 
de comunicação de cada cliente? 
 

a) Sim, com plano de TODAS as ações de comunicação de marketing obedecendo uma unidade 
entre os departamentos. 

b) Sim, com plano de ALGUMAS ações de comunicação de marketing obedecendo uma unidade 
entre os departamentos. 

c) Sim, apenas as metas são estabelecidas em conjunto, mas cada departamento planeja ações 
em separado. 

d) Não há planejamento conjunto, mas há alguma interação entre os departamentos. 
e) Não há planejamento conjunto e as ações são realizadas com independência entre os 

departamentos. 
f) Não há planejamento. 
  

9. O briefing desenvolvido pela agência: 

a) Identifica problema / oportunidade de comunicação publicitária [publicitário]. 
b) Identifica problema / oportunidade de comunicação institucional [relações públicas/jornalista]. 



c) Identifica problema / oportunidade em comunicação interna [relações públicas]. 
d) Identifica problema / oportunidade administrativa [variável de marketing]. 
e) Identifica problema / oportunidade de distribuição [variável de marketing]. 
f) Identifica problema / oportunidade junto á força de vendas [variável comunicação de 

marketing]. 
g) Identifica problema / oportunidade no ponto de venda [variável de marketing]. 
h) Identifica problema / oportunidade quanto ao produto/serviço comercializado [variável de 

marketing] 
i) Identifica problema / oportunidade quanto a novos produtos/serviços [variável de marketing] 

 
 

10. Descreva as soluções mais usuais apresentadas pela sua agência para os problemas / 
oportunidades identificados nos briefing?  

 

11. Quais os critérios que influenciam na composição de um problema de comunicação?Ordene 

as opções para compor o processo pelo qual passa um job, dentro da sua agência e dentro da 

empresa do cliente [caso haja duas ou mais opções simultâneas, marque o mesmo número 

para cada uma delas]  

 

(  ) Contato (  ) Planejamento (  ) Jornalista 

(  ) Atendimento  (  ) Redação  (  ) Marketing 

(  ) Mídia  (  ) Direção de Arte (designer) (  ) Cientista Social 

(  ) Pesquisa (  ) Relações Públicas  

 

 

12. Os jobs passam por algum profissional de marketing ou especialista em estratégias?  

(  ) Sim  (  ) Não    

Por quê? 

 

13. Há discussões acerca das limitações das mídias convencionais?  

(  ) Sim  (  ) Não    

Por quê?  

 

14. Indique as mídias comumente utilizadas pela sua agência: 

 

(   ) TV (   ) Outdoor (   ) Internet 

(   ) Rádio (   ) Jornal 

(   ) Cinema (   ) Revista 

(   ) Mídias alternativas (quais?) 

__________________________ 

 

 



15. Quais as mídias selecionadas com maior  freqüência ? 

 

(   ) TV (   ) Outdoor (   ) Internet 

(   ) Rádio (   ) Jornal 

(   ) Cinema (   ) Revista 

(   ) Mídias alternativas (quais?) 

__________________________ 

 

 

16. A sua agência interfere de alguma forma no processo de comunicação interna do cliente? 

 

17. As mensagens publicitárias desenvolvidas pela sua agência estão em sinergia com as 
mensagens veiculadas no processo de comunicação interna? 

 
18. Dentre as opções a seguir, indique quais as áreas da comunicação de marketing já foram 

abordadas simultaneamente em um único cliente. 
 
a1) Venda Pessoal 
 
(  ) Venda ao intermediário (o fabricante vende ao ponto de venda)  
(  ) Venda missionária (seduz pelo número de produtos já vendidos a outros consumidores)  
(  ) Vendas de novos negócios (obtenção de novos clientes = prospecção) 
(  ) Vendas de varejo 
(  ) Telemarketing 
 
a2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(   ) freqüente (  ) raramente 
 
a3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
b1) Promoção de vendas 
 
(   ) Amostragem 
(   ) Demonstração 
(   ) Degustação de produtos 
(   ) Brindes 
(   ) Concursos, sorteios e vales-brinde 
(   ) Cuponagem 
(   ) Descontos no preço 
(   ) Oferta de produto 



(   ) Descontos em produtos (bem ou serviços, ex.: leve 3 e pague 2) 
(   ) Selos de reembolso 
(   ) Feiras, salões e show-rooms. 
 
b2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(   ) freqüente (   ) raramente 
 
b3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
c1) Marketing Direto 
 
(   ) Mala-direta 
(   ) Meios eletrônicos ( rádio, TV e internet) 
(   ) Mídia impressa (jornal, revista, panfleto, catálogos) 
(   ) Telemarketing 
(   ) Meios diversos (livretos de jogos, encartes de fatura, pacotes cooperativos de cartão) 
 
c2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
c3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
d1) Propaganda 
 
(   ) propaganda institucional 
(   ) propaganda política 
(   ) Propaganda de varejo 
(   ) propaganda cultural 
 
d2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 



 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
d3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
e1) Relações Públicas  

 
(   ) comunicação institucional interna 
(   ) propaganda institucional 
(   ) marketing social 
 
e2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
e3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
f1) Assessoria de Imprensa  

 
(   ) releases 
(   ) matérias 
(   ) jornal interno 
(   ) informativo 
 
f2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
f3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 



(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
g1) Merchandising 

 
(   ) ponto de venda 
(   ) televisão 
(   ) rádio 
(   ) teatro 
 
g2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
g3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
h1) Eventos (Feiras e exposições) 
 
(   ) social 
(   ) cultural 
(   ) ecológico 
(   ) esportivo 
 
h2) Qual o nível de aplicação desta(s) ferramenta(s)? 
 
(  ) freqüente (   ) raramente 
 
h3) Caso marque-se RARAMENTE, indique os fatores que levam a um baixo aproveitamento 
destas ferramentas, dentre as opções a seguir? 
 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte do cliente. 
(   ) Ferramenta não desejada ou não financiada pelo cliente. 
(   ) Desconhecimento do potencial da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Desconhecimento da existência da ferramenta por parte da agência. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte do cliente. 
(   ) Experiências passadas negativas por parte da agência. 
 



 

19. Se apresentam soluções em comunicação integrada de marketing, como se dá o processo? 

 
20. Caso a agência não apresente soluções em comunicação integrada de marketing, indique qual 

o principal motivo sentido pela agência? 
 
 
 
 
 


