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RESUMO 

 

As mídias extensivas estão ganhando cada vez mais espaço no planejamento de comunicação 
das empresas, comumente integrando o mix de mídia sugerido pelas agências. Esse tipo de 
mídia acrescenta criatividade para a comunicação e possibilita que a mensagem seja focada 
no público-alvo, por isso se torna evidente o investimento no sentido da profissionalização 
dessas mídias, já bastante usadas por anunciantes de grande porte. Porém, em mercados 
menores como a cidade de Santa Maria, onde grande parte dos anunciantes são oriundos do 
comércio, da educação e da medicina hospitalar, formando um extenso contingente de 
empresas de micro, pequeno e médio porte, ainda há pouco investimento em mídias 
extensivas. Portanto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os fatores que influenciam 
o uso ou não de mídias extensivas na comunicação de pequenas e médias empresas de Santa 
Maria, segundo a perspectiva das agências de propaganda da cidade. Através de entrevistas, 
oito agências credenciadas pelo CENP, traçaram uma visão sobre o mercado publicitário de 
Santa Maria, e o que está sendo produzido dentro da cidade em termos de mídia extensiva. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade – mídias extensivas - agências.  

 

 

ABSTRACT 

 

Below the line medias are getting more space in the communication planning of companies, 
commonly integrating the media mix suggested by agencies. This kind of media adds 
creativity to communication and allows the message to be focused on the target audience, 
that’s why becomes evident the investment in the sense of the professionalization of this 
medias, already quite used by large advertisers. But, in smaller markets like Santa Maria city, 
where great part of advertisers are from trade, education and hospital medicine, forming a 
large number of micro, small and middle sized companies, there is still little investment in 
below the line medias. Therefore, this current research objectifies to analyze the factors that 
influence the use - or lack of use – of below the line medias  in communication of small and 
middle sized companies of Santa Maria, according to the perspective of advertisement in the 
city. Through interviews, eight agencies accredited by CENP, outlined a vision about the 
advertising market of Santa Maria, and what is being produced inside the city in terms of 
below the line medias.   
 
KEY-WORDS: Advertising – below the line medias – agencies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias as pessoas são expostas a um vasto número de mensagens, seja a título 

de informação, entretenimento ou publicidade. São mensagens de todos os tipos, notícias, 

histórias, venda de produtos, oferta de serviços, divulgação de preços e promoções, anúncios 

de marca e mensagens políticas, ou seja, uma infinidade de assuntos. Essas mensagens são 

comumente veiculadas na televisão, no rádio, nos jornais, na rua, nos estabelecimentos e em 

diversos outros espaços públicos, além disso, podem ser encontradas inclusive em meios de 

uso mais pessoal como o celular e o carro. A enorme quantidade de anúncios que se faz 

presente em todos esses meios, torna evidente a saturação das mensagens. 

Entretanto, a questão da saturação já é bastante conhecida e debatida no meio 

publicitário, fazendo com que as agências procurem outros caminhos para se produzir 

comunicação de qualidade e principalmente de eficácia comprovada. São notáveis os 

esforços, tanto por parte de agências quanto de anunciantes, em apresentar formas mais 

criativas e diferentes de mídias para seus públicos. Pois, principalmente nos dias de hoje, os 

anúncios precisam ser mais atraentes e ousados, para obter a atenção do consumidor e mantê-

la tempo suficiente para se transmitir toda a mensagem. 

As Mídias Extensivas tem cumprido esse papel, sobretudo em grandes praças como 

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, na comunicação de empresas de grande porte que dispõe 

de um montante de verba elevado, podendo concentrar esforços em vários meios no mix de 

mídia. Porém, ainda há pouca penetração dessas mídias em mercados menores como o de 

Santa Maria, uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, onde os anunciantes são 

de menor porte, normalmente procedentes do comércio, da educação e da medicina hospitalar.  

A maioria desses anunciantes classifica-se em pequenas e médias empresas e são 

essencialmente essas organizações que precisam usar, de forma mais inovadora, uma 

comunicação persuasiva voltada para um grupo específico e definido de clientes e 

consumidores em potencial. Quando há essa definição bastante delimitada de público, as 

empresas devem procurar obter informações detalhadas sobre os possíveis clientes, já que 

estas são de fácil acesso, principalmente por meio de pesquisa. Além disso, pequenas e 

médias empresas disponibilizam de verbas limitadas, fazendo-se necessário a busca e a 

seleção de meios, veículos, formatos e horários adequados à mensagem, ao público e a verba. 

Ainda assim, anunciantes menores estão mais familiarizados com as mídias 

convencionalmente usadas pelas agências na comunicação de suas empresas, alguns 

desconhecem os tipos de mídia extensiva e a atual importância de se produzir uma 
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comunicação bem focada. As agências de comunicação que atendem esses anunciantes, de um 

modo geral, não estão apresentando as mídias extensivas, mais apropriadas para pequenas e 

médias empresas, em suas propostas. 

Nesse contexto, ainda é necessário colocar três questões. A primeira diz respeito as 

pesquisas, por se tratar de uma enorme variação nos formatos e espaços utilizados pelas 

mídias extensivas, há uma certa dificuldade em se produzir uma metodologia específica e uma 

quantificação para este tipo de pesquisa. É necessário levar em consideração cada campanha, 

o posicionamento da marca, as praças de veiculação, o público, os espaços e todo o mix de 

comunicação desenvolvido mutuamente. 

A segunda questão, é que essencialmente esse tipo de mídia exige das agências um 

planejamento de comunicação e de mídia bastante detalhado, claro e objetivo. É fundamental 

que exista a descrição completa da forma, dos locais, dos horários, dos materiais, dos 

profissionais e fornecedores envolvidos e do tempo de veiculação de cada ação proposta. O 

planejamento detalhado evita surpresas e prima pela profissionalização, pela qualidade e pela 

eficiência dessas mídias. 

A escolha pela nomenclatura Mídias Extensivas, em desuso de Alternativas, formula a 

terceira questão, que justifica-se pela adequação. Essa nomenclatura tem sido usada com 

maior freqüência no meio acadêmico e também em pesquisas do Ibope, já que se tratam de 

veículos de comunicação com características técnicas e custos próprios, caracterizando-se 

como uma extensão do mix de mídia e não mais apenas uma alternativa. 

Portanto, nesse sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar os fatores que 

influenciam pequenas e médias empresas anunciantes de Santa Maria a usar ou não mídias 

extensivas em sua comunicação, na visão das oito agências credenciadas pelo CENP na 

cidade. Para que haja um complemento de todas as diretrizes propostas, a pesquisa visa ainda 

identificar mídias extensivas existentes no mercado de Santa Maria, bem como veículos e 

fornecedores, e se há o desenvolvimento de planejamentos de comunicação e de mídia por 

parte das agências, viabilizando o uso de mídias extensivas nas campanhas. 

 Para atingir estes objetivos, este trabalho busca aliar os diferentes olhares das agências 

sobre o tema, espera-se assim apresentar ao leitor uma análise atualizada do mercado 

publicitário de Santa Maria e o que as agências estão propondo e veiculando com sucesso 

junto a população santa-mariense.  

 Logo, no primeiro capítulo é proposta uma Fundamentação Teórica, onde são 

apresentados conceitos, definições e configurações relevantes para o entendimento desta 

pesquisa. Esse primeiro capítulo divide-se em cinco partes, inicialmente A Evolução da 
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Propaganda e da Mídia no Brasil traz uma breve história do surgimento das mídias no país e 

seus formatos, e em um próximo item a Evolução do mercado publicitário de Santa Maria 

apresentada através de suas agências e veículos que surgiram ao longo dos anos. Em seguida, 

a segunda parte, Agências e Anunciantes: definições e relações, traz explicações sobre as 

Agências de Comunicação, as Empresas-Anunciantes e a Relação Cliente-Agência: acordos e 

remuneração, a fim de esclarecer algumas questões sobre as duas partes envolvidas no estudo.  

A terceira parte, Planejamento, Concepção e Métodos, apresenta uma explanação 

sobre Briefing, Planejamento de Comunicação e Planejamento de Mídia, contemplando um 

modelo de planejamento com diversos itens sobre sua importante construção. Na quarta parte, 

é possível conferir um Panorama dos Meios de Comunicação no Brasil, abordando a situação 

atual das mídias convencionais de massa, e em outro item fundamental, conceitos sobre Mídia 

Extensiva e alguns exemplos. Em sua última parte de Fundamentação Teórica, o capítulo 

apresenta o Mercado Publicitário de Santa Maria sobre a visão de alguns profissionais de 

Mídia e Atendimento da cidade, da identificação de seus Veículos e Fornecedores e de alguns 

Exemplos de Mídia Extensiva presentes no mercado de Santa Maria. 

 O segundo capítulo traz a Metodologia que descreve a natureza do estudo, os métodos 

e as técnicas utilizadas. A Seleção do Corpus, apresenta o objeto de estudo, as agências 

entrevistadas e os procedimentos feitos para o cumprimento da análise, por meio do item  

Passos da Análise. 

 Por fim, o último capítulo Mídias Extensivas: uma visão das agências de comunicação 

de Santa Maria apresenta uma análise produzida a partir das entrevistas dadas por 

profissionais de mídia das oito agências credenciadas pelo CENP na cidade. A análise traz 

opiniões sobre as várias questões das mídias extensivas, o anterior uso destas e uma 

perspectiva do uso de planejamento de comunicação e de mídia pelas agências. Expondo 

também uma expectativa sobre o futuro do mercado local, o uso de mídias extensivas na 

comunicação de pequenas e médias empresas anunciantes e da ampliação no uso de 

planejamentos para a comunicação das organizações. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1. A Evolução da Propaganda e da Mídia no Brasil 

 

Para se conhecer a situação do mercado local, é necessário, primeiro, analisar o 

mercado publicitário brasileiro, bem como a sua evolução. Partindo dessa análise, é que será 

possível entender a configuração do mercado atual e suas variações nas diversas praças do 

país, buscando delinear a evolução da propaganda e das mídias no Brasil, a história da 

propaganda nacional registra que, 

 

a primeira agência de propaganda brasileira, surgida especificamente com o fim de 
produzir comunicação comercial, foi fundada um pouco antes da Primeira Guerra 
Mundial, por volta de 1913, em São Paulo. Chamava-se Eclética. Depois da Guerra, 
havia já outras quatro em funcionamento (MARCONDES, 2002, p.18). 
 

Desde longa data, jornais e revistas eram os veículos principais no país, utilizando 

painéis pintados, onde as idéias e a produção dos anúncios eram muito rudimentares. Não foi 

difícil as agências estrangeiras trazerem modernidade ao setor quando se instalaram no Brasil. 

Na década de 1930, “já existiam no mercado duas agências americanas, a J. Walter Thompson 

e a N. W. Ayer & Son” trazidas pelas montadoras GM e Ford, respectivamente (BRANCO; 

MARTENSEN; REIS, 1990). 

Sampaio (1999) afirma que, a propaganda teve grande impulso nas economias 

industriais mais desenvolvidas, desde o final do século XIX. Mas foi apenas nos últimos 

cinqüenta anos que seu impacto realmente passou a ser enorme na vida econômica, social e 

cultural das comunidades mais avançadas. Mesmo em economias mais primárias, a 

propaganda sempre desempenhou uma função significativa como impulsionadora da 

economia e, como intermediadora do desenvolvimento de culturas específicas. 

 Porém, é justamente no primeiro quarto do século passado que surgem os primeiros 

grandes anunciantes multinacionais no país, entre eles Mappin & Webb (extinto e conhecido 

magazine que começava a anunciar neste período), Nestlé, Colgate-Palmolive, General 

Eletric, Souza Cruz e Ford (MARCONDES, 2002). Já dos anunciantes nacionais, entre os 

conhecidos até hoje o mais importante é a cervejaria Antarctica que produziu, nesse mesmo 

período, peças de qualidade criadas internamente. De qualquer modo, 
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os anúncios das companhias internacionais são já de melhor padrão do que a maior 
parte da comunicação das empresas brasileiras. Importam know-how e técnicas 
desenvolvidas nos Estados Unidos, onde a publicidade consolidou modelos e 
processos comprovadamente eficazes desde o início de sua história. Fazem algumas 
(poucas) adaptações locais e publicam (MARCONDES, 2002, p.19).  

 

Até a década de 60, a propaganda brasileira encontrava-se em uma fase embrionária, 

ainda não era, “como viria a ser chamada depois, uma ‘indústria’. Mesmo porque a indústria 

de verdade, base de toda a sustentação e razão da existência da publicidade, apenas se insinua 

no Brasil” nessa época (MARCONDES, 2002, p.23). 

 

A propaganda das empresas estrangeiras, embora correta para os padrões da época, 
não tem muito a ver com a cultura brasileira, nem com os hábitos de consumo 
nacionais. Funcionava porque a comunicação publicitária tende a gerar resultados, 
mesmo não sendo de alta qualidade e mesmo não respeitando a cultura local 
(campanhas publicitárias de baixa elaboração ou campanhas globalizadas, 
elaboradas nos grandes centros, acabam por produzir, ainda assim, algum efeito 
sobre o público-alvo) (MARCONDES, 2002, p.23). 
 

Foi a partir do interesse de alguns anunciantes e principalmente do trabalho específico 

e persistente de profissionais de criação de algumas agências que, apesar do formato de 

comunicação importado, se fez propaganda com jeito brasileiro. Aos poucos a propaganda 

evoluiu. Segundo Marcondes (2002) datam dessa época turbulenta as primeiras fotos dos 

anúncios brasileiros, e não mais apenas ilustrações a traço. Nesse ponto, iniciou-se a produção 

fotográfica do país que produziu um enorme impacto na sociedade brasileira.  

Porém a grande inovação foi a chegada do rádio no início dos anos 1930, que diferente 

dos meios impressos, teve sua evolução de forma efêmera, nunca antes conhecida, 

conquistando a primeira audiência de massa do século. “Para a propaganda, isso significou o 

maior impacto de desenvolvimento de sua ainda incipiente história” (MARCONDES, 2002, 

p.27).   

 

No rádio, as grandes indústrias já presentes na economia brasileira encontrariam 
espaço privilegiado para sua comunicação. Os mesmos nomes encontrados nos 
jornais e revistas, seguidos de outros que chegariam aos poucos (Coca-Cola, entre 
eles), estariam também presentes no novo meio, utilizando-se não só dos recém-
chegados spots e jingles como, também, de uma nova modalidade de presença 
comercial na mídia: o patrocínio (MARCONDES, 2002, p.28). 
 

Como explica Sampaio (1999) os spots são textos interpretados e os jingles são 

músicas cantadas, formatos utilizados até hoje. Esses formatos foram importados dos Estados 

Unidos, onde se fazia o uso comprovado desse tipo de comunicação (MARCONDES, 2002). 

Constam ainda, dessa fase, as novelas Gessy e o Repórter Esso, que ficaram décadas 

no ar e se transformaram em marcos do novo formato, onde anunciantes apresentavam e 
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ofereciam aos telespectadores o conteúdo editorial e artístico da programação do veículo em 

forma de patrocínio. Porém, segundo Marcondes (2002) a Segunda Guerra Mundial causou 

fortes conseqüências na economia brasileira e a propaganda também foi afetada. Os 

investimentos caíram e o setor estagnou enquanto negócio, o que contribuiu para a redução do 

seu desempenho comercial. 

Então, após essa primeira crise, da década de 50 até o início da década de 70, a 

comunicação das empresas e as agências experimentaram uma verdadeira revolução, “as 

mídias se sofisticaram e multiplicaram em número de títulos e tipos de veículos”. Logo, as 

empresas se desenvolveram e foi preciso criar departamentos de marketing dentro delas, que 

começavam a utilizar amplamente novos serviços como a publicidade, a promoção de vendas, 

o merchandising e as pesquisas de mercado (RIBEIRO, 1995, p.310). 

A propaganda passou por uma grande aceleração em seu crescimento e 

profissionalização nesse período. Multiplicaram-se as agências de propriedade nacional e 

começaram a se distinguir agências como a DPZ, nesse aspecto, o eixo da propaganda 

brasileira transferiu-se do Rio de Janeiro para São Paulo, o que refletia grande crescimento 

econômico, social e cultural da cidade (BRANCO; MARTENSEN; REIS, 1990). 

A exemplo disso, surgia com toda a força no Brasil a televisão, mudando a vida dos 

brasileiros. Segundo relata Marcondes (2002, p.31) “no dia 18 de setembro de 1950, com 

atraso de duas horas, às 22h, em São Paulo, nasceu a primeira emissora de TV do Brasil, a 

PRF-3, ou a TV Tupi”, transformando o Brasil no quarto país do mundo a transmitir imagens 

de televisão.  

 

Se, com a chegada do rádio, o desafio era dar voz às mensagens publicitárias, agora 
se tratava do desafio final: dar imagem. E em movimento. Assim como no rádio, 
contudo, o início foi apenas experimental, e a propaganda criou uma figura básica 
de comunicador, a garota-propaganda (sempre mulher, já que as mulheres eram o 
público-alvo preferencial da publicidade em geral), cuja função era demonstrar, 
como numa conversa doméstica com a consumidora, as maravilhas dos produtos 
anunciados (MARCONDES, 2002, p.31). 
 

Nesse novo meio, as mensagens publicitárias tinham a função básica de informar a 

existência de produtos e serviços, algumas de suas vantagens e seus benefícios. A partir 

daquele momento, os anunciantes precisavam disputar fatias de mercado e a preferência do 

consumidor, que passou a ter à sua disposição inúmeras marcas de um mesmo tipo de produto 

para escolher (MARCONDES, 2002). Por isso, grandes anunciantes da época concentraram 

novos esforços de propaganda na televisão, pois, de acordo com Lupetti (2006, p. 127) “a 

televisão, ao contrário do rádio, exige olhos e ouvidos e, portanto, requer a atenção de quem a 
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assiste”. O uso eficaz de sons e imagens é uma característica peculiar da TV que a tornou o 

maior meio publicitário do país. Desde então é o veículo responsável pela maior fatia de 

investimentos do setor. 

Com tantos avanços e mudanças no comportamento dos consumidores foi preciso 

acompanhar o ritmo acelerado que o mundo imprimia. Foi a partir da década de 60 que a TV 

se transformou em grande canal de comunicação também para a cultura, “uma cultura diversa 

da acadêmica, que receberia o nome de cultura de massa” (MARCONDES, 2002, p.41).  

A TV em cores entrou nas residências dos brasileiros em 1972, representando mais um 

marco na história da comunicação do país. Assim, liderou as vendas de eletrodomésticos, de 

forma que incorporou-se definitivamente ao cenário do lar brasileiro. Isso acelerou o 

crescimento e a modernização da produção de bens de consumo duráveis no país, 

característica da industrialização brasileira no período. É também na década de 1970 que o 

Brasil experimenta a Ditadura Militar, a propaganda cria importantes slogans de nacionalismo 

veemente e experimenta a censura na sua forma mais rígida (MARCONDES, 2002). É 

importante ressaltar que, 

 

a propaganda, como setor, engajava-se comercial e empresarialmente no 
movimento liderado pelos militares e no seu modelo econômico, mas parte dos 
profissionais do setor organizou-se para, do jeito que a época permitia, levantar-se 
contra o poder estabelecido (MARCONDES, 2002, p.46). 
 

O resultado foi, em 1978, a aprovação do Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária, o CONAR, para defender os ideais dos profissionais de 

propaganda e para fins de autocontrole das mensagens publicitárias. Uma grande conquista 

para o meio, pois o CONAR permanece em funcionamento até hoje (MARCONDES, 2002).  

No campo da criação, as décadas de 1970 e 1980, ou pelo menos parte delas, 

representaram as décadas de ouro da propaganda brasileira, foi nessa fase que a criatividade 

nacional ganhou notoriedade mundial. As grandes criações, produzidas nesse ponto, são 

lembradas até hoje, como o Garoto Bombril, primeiro personagem masculino a anunciar um 

produto para mulheres, criado pela DPZ, agência brasileira de publicidade. Também na 

década de 1980, o Brasil viveu sob planos econômicos insustentáveis, inflações, fim da 

Ditadura Militar, eleições diretas e manifestações (MARCONDES, 2002). Essa 

movimentação causou nas empresas “uma crise de insegurança muito grande nas suas 

decisões de investimento. Se ousadia antes era permitida, agora não era sequer cogitada. Só se 

apostava no certo” (RIBEIRO, 1995, p.312). 

Contudo, no início da década de 1990, o impacto da globalização já se fez sentir 
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fortemente. No âmbito cultural, segundo Marcondes (2002, p.55), “o fato mais importante dos 

anos 1990 é a consolidação da World Wide Web, a internet para todos”, ferramenta de grande 

importância para a globalização. Enquanto que, no cenário político e econômico mundial o 

clima era de agitação, pois formavam-se conglomerados globais, tornava-se comum a fusão 

de empresas em todo o mundo, novos países surgiam e a economia norte-americana 

experimentava grande expansão.  

Já no Brasil, “pelas mãos do primeiro presidente eleito pelo voto direto desde o golpe 

militar de 1964, Fernando Collor de Mello”, se iniciava a abertura de mercado ao capital 

estrangeiro (MARCONDES, 2002, p.56). E em 1994, com o segundo presidente eleito, 

Fernando Henrique Cardoso, o país ganhava uma nova moeda, o Real, e uma nova ideologia 

econômica no poder, que trazia para a economia brasileira a redução da inflação e assegurava 

poder de consumo também para as classes C e D. Tudo isso impulsionou a economia e 

conseqüentemente a propaganda do país, iniciava-se uma nova e muito importante fase para a 

comunicação midiática brasileira, certamente a mais madura (MARCONDES, 2002). 

 

A retomada dos investimentos em propaganda, a competição acirrada com a 
chegada ao país de produtos importados e de um sem número de novos fabricantes 
internacionais fazem da propaganda não mais uma arma de comunicação, mas um 
componente empresarial estratégico para a conquista de novos mercados e a 
garantia de desempenho para as empresas (MARCONDES, 2002, p.57). 
 

 Entender como funcionou todo o processo de evolução da propaganda e das mídias no 

Brasil é de vital importância para se conhecer como se configuram  mercados menores como 

o de Santa Maria, cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul onde a presente pesquisa 

foi desenvolvida.  

 

 

1.1.1 Evolução do Mercado e da Propaganda em Santa Maria 

 

 A evolução do mercado publicitário da cidade é relatado através da história das 

agências que fizeram ou ainda fazem parte deste cenário. O artigo apresentado pelas 

professoras de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da Unifra, Janea Kessler e 

Daniela Pedroso Silva, O Mercado Publicitário em Santa Maria, RS: dos pioneiros à 

profissionalização, reúne valiosas informações sobre este mercado local, o que o torna o carro 

chefe deste tópico.  

 De acordo com as autoras Kessler e Silva (2007) em Santa Maria, as primeiras 
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agências de publicidade foram criadas por profissionais da imprensa e, mais tarde, por 

profissionais das emissoras de rádio locais. Surgiram a partir de uma necessidade básica de se 

criar novas formas de comunicação também no mercado santa-mariense.  

  Nessa época, todos os funcionários de uma rádio poderiam vender espaços, com 

direito a comissão. Kessler e Silva (2007, p.03) afirmam que, 

 

o contato direto com anunciantes, as formas de remuneração que se tornavam cada 
vez mais atrativas e a percepção de que era possível obter ganhos extras caso 
pudessem atender às necessidades de mais anunciantes, fizeram com que alguns 
profissionais envolvidos com veículos se motivassem para abrir suas próprias 
agências. 

 

 Segundo Larré (2003), citado por Kessler e Silva (2007), a primeira agência da cidade 

foi a Provenda, que atuou com uma estrutura básica de serviços de uma agência, na década de 

1950. O cenário nessa época era de expansão e modernização para o comércio, surgiam 

algumas lojas de departamentos e magazines. E alguns veículos como a Rádio Imenbuí, a 

Rádio Santamariense e o Jornal A Razão, existentes até hoje, já eram importantes meios de 

comunicação (COSTA BEBER, 1998 apud KESSLER; SILVA, 2007). 

 Em meados da década de 1960 a Provenda já havia sido desativada. No entanto, a 

população crescia, pois a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) se instalava na cidade 

e logo, novas empresas dos ramos industrial, comercial e de serviços surgiram para atender 

essa crescente população. Já haviam também mais três emissoras de rádio, a Guarathan, a 

Medianeira e a Universidade e mais importante ainda foi, em 1969, o início do funcionamento 

da TV Imenbuí, mais tarde TV RBS, com noticiários e programações locais, que foram de 

extrema relevância para a comunicação dos anunciantes locais (KESSLER; SILVA, 2007). 

 Em 1964, a segunda agência de publicidade da cidade começa a atuar no mercado, a 

Gilppe Publicidade. Kessler e Silva (2007) relatam que, a agência tinha como sócios os 

radialistas Paulo Gilberto Hoher e Cláudio Zappe, da Rádio Imenbuí. A agência surgiu porque 

a cidade, assim como suas empresas, estava crescendo, e muitas vezes os anunciantes 

procuravam conselhos para saber onde era melhor anunciar. A Gilppe só foi desativada em 

1991. 

 A década de 1970 trouxe a terceira agência para a cidade, a Cepa, que iniciou suas 

atividades em 1973 e encerrou em 1998. Data dessa época também, a criação da Base Aérea 

na cidade, o que contribuiu para o crescimento do contingente de militares, ampliando os 

serviços públicos e privados. No cenário dos meios de comunicação a cidade ganhou sua 

primeira rádio FM, a Atlântida, do Grupo RBS (KESSLER; SILVA, 2007).  
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 Em 1975, já com profissionais de formação acadêmica, surgiu a Somos Propaganda, 

que mudou o nome mais tarde para Mercado Propaganda, permanecendo em funcionamento 

até meados da década de 1990 (KESSLER; SILVA, 2007). Um passo importante para a 

evolução do mercado local, no sentido da profissionalização. 

 Isso porque, até então a comunicação desenvolvida se dava da seguinte forma, “eram 

os proprietários que entravam em negociações com os veículos e clientes e faziam o 

atendimento pessoalmente, pois eram amigos ou conhecidos dos anunciantes que atendiam, os 

quais, por sua vez, também eram proprietários das lojas ou fábricas”. Essa situação só foi 

alterada quando jovens recém saídos de suas faculdades começaram a criar suas próprias 

agências (KESSLER; SILVA, 2007, p.06). Foi também em 1975 que 

 

formou-se a primeira turma de comunicadores sociais da UFSM e, nos anos 
seguintes, estudantes da habilitação Publicidade e Propaganda começaram a 
realizar estágios e a serem contratados pelas agências. Adquirindo experiência no 
mercado, em pouco tempo começaram a abrir seus próprios negócios, buscando 
espaço para crescer profissionalmente (KESSLER; SILVA, 2007, p. 09). 

 

 Seguindo este contexto, Lobato (1994), citado por Kessler e Silva (2007), afirma que, 

a partir da constatação de que o mercado publicitário santa-mariense não apresentava 

produções significativas na área de televisão, foi inaugurada em agosto de 1977, a SAB 

Propaganda e Produções Cinematográficas. A agência acabou por ser conceituada a melhor da 

cidade no período, justamente por aliar mensagens criativas à técnica, utilizando 

equipamentos próprios (KESSLER; SILVA, 2007). 

 Em 1980, a Art&Meio Assessoria de Comunicação foi criada por Nilda Jacks e Janea 

Kessler, egressas da UFSM, juntamente com Alceno Ferri e Francisco Alba. Incorporando 

mais tarde à sociedade, Rejane y Castro Marques e Marli Nemitz. Quando Rejane retirou-se, 

Mara Matiuzzi Kunzler ingressou na sociedade, e juntamente com Vera Suzana Gai e Roberto 

Oliveira, adquiriram, em 1994, as ações dos demais sócios, mudando o nome da agência para 

Art/Meio Propaganda, que continua em funcionamento até hoje (KESSLER; SILVA, 2007). 

 Do mesmo modo, seguindo este caminho, as também egressas da UFSM Emília 

Ugalde e Gislaine Biacchi criaram, em 1985, a Dupla Propaganda, uma sociedade entre as 

filhas de importantes empresários anunciantes locais. A agência permaneceu no mercado 

apenas até meados de 1990, quando Gislaine retirou-se da sociedade (KESSLER; SILVA, 

2007). 

Assim como a SAB que acabou por dissolver-se também, já que boa parte de seus 

sócios retirou-se da sociedade. O que deu origem a Rocha Lobato Propaganda, que em 1992, 
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trouxe Gerardo Martínez e Mauro Dania Castanho para a sociedade com Rogério Lobato, a 

agência passou a denominar-se Lobato e Associados. Da Rocha Lobato surgiram mais duas 

agências. Em 1988, quatro integrantes se desligaram da agência para fundar a Companhia de 

Propagandas, agência presente no mercado atual, dentre eles, Jaqueline Adams, que mais 

tarde, em 1994, deixou a sociedade e fundou a J. Adams, também ainda em atividade em 

Santa Maria. Outros três integrantes da Rocha Lobato, formaram, também em 1988, a 

Paralelo 3, que acabou sendo desativada em 1996 (KESSLER; SILVA, 2007). 

 “Nas décadas de 1980 e 1990, Santa Maria aos poucos passou a conviver com a 

invasão de redes de lojas fortemente estruturadas”. Na medida em que a concorrência se 

tornava mais forte, os empresários locais procuravam uma visão mais estratégica do mercado 

onde atuavam (KESSLER; SILVA, 2007, p.11). 

 Em abril de 1993, a agência Lobato Associados assumiu o nome de Latino América 

Comunicação, ao qual é denominada até hoje e alguns anos depois, Gerardo Martínez, passou 

a ser o único proprietário da LA. Neste mesmo ano, Armando Ribas Neto, estudante de 

Publicidade e Propaganda da UFSM na época, inaugurou a Pubblicita/Sul Propaganda, que 

caracteriza-se por ser hoje uma das agências locais mais premiadas no Salão da Propaganda 

de Santa Maria. Em 1994 surgiu, além da J. Adams, a Dez Propaganda e no ano seguinte, a 

Usina/Bigger, que teve seus trabalhos encerrados dez anos depois, em 2005. Ainda no final 

desta década, outra agência começou suas atividades, a Due Design e Propaganda, que vem 

crescendo no mercado publicitário da cidade atualmente (KESSLER; SILVA, 2007).  

 Observa-se assim, a similaridade dos acontecimentos locais com os de âmbito 

nacional. A formação das agências da cidade, as mudanças acionárias e funcionais foram 

resultados das novas exigências do mercado, em constante mutação e crescimento 

(KESSLER; SILVA, 2007). 

  

Década após década as mudanças foram sendo implementadas e incrementadas pelo 
crescente investimento em informação especializada por parte de anunciantes e 
fazendo com que os próprios publicitários buscassem aperfeiçoar-se em cursos de 
pós-graduação em marketing, principalmente, para dar conta de novas exigências 
de seus clientes (KESSLER; SILVA, 2007, p.14). 
 

Com a internet, e um sem número de novas tecnologias, todos os processos se 

tornaram mais dinâmicos e a rapidez com que as principais informações são acessadas hoje 

fazem esquecer o tempo em que as inovações demoravam anos para chegar aos envolvidos no 

setor publicitário, especialmente em uma cidade do interior do estado (KESSLER; SILVA, 

2007). Todas as novas exigências e tecnologias fazem com que as características do mercado 
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de Santa Maria se tornem igualmente dinâmicas ao cenário nacional e tragam constantes e 

significativas mudanças para o meio publicitário da cidade. 

 Assim, como é essencial para o entendimento da história do mercado publicitário de 

Santa Maria conhecer as agências que nasceram e evoluíram na cidade, é imprescindível 

compreender algumas definições que regem a relação entre clientes e suas agências, 

encontradas no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

1.2 Agências e Anunciantes: definições e relações 

 

 As agências, em conjunto com as empresas anunciantes as quais elas atendem, 

promovem serviços como o planejamento e a implementação da comunicação dessas 

organizações. Para isso, a agência deve conhecer a empresa, ou seja, o cliente, seus produtos 

ou serviços, os concorrentes, os objetivos, a mídia e o mercado, para ser entendida como 

parceira do anunciante e desempenhar da melhor forma possível a verdadeira função da 

comunicação. De forma a construir um pensamento lógico, acerca das relações que regem esta 

parceria entre agência e cliente, este tópico traz uma explanação sobre as agências, os 

anunciantes, os serviços, portes, e normas que ilustram este contexto. 

 

 

1.2.1 As Agências de Comunicação 

 

 Lupetti (2006) defende que hoje o termo mais apropriado para as agências não é mais 

agência de publicidade e/ou propaganda e sim, agência de comunicação, pois estas devem 

contemplar todas as faces da comunicação, e não pensar apenas em propaganda. Sendo assim, 

a presente pesquisa opta pelo uso dessa terminologia, para se referir as agências atualmente. 

 Conforme a Lei Federal nº 4.680 de 18/06/1965, regulamentada pelo Decreto nº 

57.690 de 1.º/02/1966,  

a Agência de Propaganda é pessoa jurídica especializada na arte e técnica 
publicitária que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui 
propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes-anunciantes, 
com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir idéias ou 
informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço 
deste mesmo público. 
 
 
 

 Portanto, uma agência de comunicação é uma prestadora de serviços, não produz nada 

fisicamente palpável, apenas coloca a disposição talento, experiência e criatividade, em 

resumo, produz idéias e oferece os meios necessários para a concretização destas idéias. 

Quando uma empresa decide anunciar, contrata uma agência que através de estudos do 

mercado e do público-alvo apresenta uma proposta. Se a proposta envolver uma campanha 

publicitária a agência irá desenvolver peças como comerciais de TV, de rádio, anúncios de 

revistas e jornais, entre outras (MARTINS, 1999). 

 Porém, a execução física dessas peças fica a cargo dos fornecedores, que são gráficas, 



 

 25 

produtoras de vídeo, produtoras de áudio, estúdios de fotografia, ilustradores, enfim, uma lista 

bastante extensa. Para veicular esses anúncios, a agência deve entrar em contato com os 

veículos de comunicação que irão distribuí-los conforme o contrato previamente estabelecido 

(MARTINS, 1999). 

 Para conceber este serviço as agências dispõem de profissionais especializados em 

setores diversos e fundamentais dentro da agência, tais como: atendimento, planejamento, 

mídia e criação, além é claro do setor administrativo e outras funções específicas conforme a 

necessidade das agências, como pesquisa, assessoria de imprensa e relações públicas 

(LUPETTI, 2006). Assim, para explicar melhor essas funções, são apresentadas as seguintes 

definições.  

 O atendimento de uma agência é o elo entre a agência e o cliente anunciante, sua 

função básica é desenvolver um trabalho pautado de acompanhamento ao cliente. É o 

atendimento que levanta e redige o briefing1 (informações necessárias para a realização da 

campanha) junto ao cliente, busca informações quanto ao mercado, a empresa e os 

concorrentes, debate com o planejamento as decisões a serem tomadas, acompanha os 

trabalhos de criação, produção e mídia, e apresenta a campanha ao cliente, além de muitas 

vezes fazer a prospecção de novos clientes (LUPETTI, 2006). 

 Através das informações conseguidas pelo atendimento, o profissional de 

planejamento é quem vai planejar as campanhas dos anunciantes. Planejar uma campanha 

requer esforços em conjunto dos profissionais de criação, mídia e atendimento, coordenados e 

orientados pelo planejador (LUPETTI, 2006). 

 Já o cargo de mídia em uma agência é semelhante a de um administrador, na medida 

em que o mídia é responsável pelo planejamento e distribuição da verba do cliente nos 

veículos de comunicação. O mídia precisa conhecer o perfil do público-alvo de cada empresa, 

produto e serviço para garantir que a mensagem estará no veículo que o público adota 

(LUPETTI, 2006). 

 E, ainda, há a área de criação das agências que há muito tempo é exercida pela 

chamada dupla de criação, o redator, responsável por toda parte textual das peças, e o diretor 

de arte, responsável pela arte ou visual das peças publicitárias (LUPETTI, 2006). 

 Estas são as funções básicas de uma agência, concebendo o trabalho, em suma, através 

do recolhimento de informações pelo atendimento, o planejamento da campanha pelo 

planejador, a escolha dos veículos e formatos pelo mídia, a criação das peças pela dupla de 

                                                           
1 Item explicado no tópico 1.3.1.1 
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criação, a apresentação da campanha pelo atendimento, a produção da mesma pelos 

fornecedores, e a posterior veiculação após aprovação. 

 Logo, para entender melhor esse universo, ainda se faz necessário entendimentos 

sobre os tipos de empresas anunciantes, bem como seus portes. 

 

 

1.2.2 Empresas-Anunciantes 

 

 Primeiro, é imprescindível para este estudo definir o porte das empresas, portanto 

segundo a definição de Chinen (2002), a micro empresa, proveniente do comércio ou 

prestadora de serviços emprega até 09 trabalhadores, porém na indústria pode chegar até 19 

funcionários. Já na pequena empresa o número de trabalhadores é de 20 a 99 e a média 

empresa emprega de 100 a 499 pessoas e a grande é a que tem 500 funcionários ou mais. 

 Todas essas empresas necessitam do mercado de comunicação, segundo Lupetti 

(2006, p. 115), 

 

o anunciante é concebido como toda a organização que possui a necessidade de 
comunicar alguma coisa para o público. Há no mercado empresas anunciantes dos 
mais diversos tipos, tamanhos e estruturas, desde pequenas empresas, grandes 
conglomerados multinacionais, até empresas sem fins lucrativos e órgãos 
governamentais como empresas públicas ou mistas. (...) Há ainda aquelas que 
trabalham com bens de consumo, serviços, bens industriais, intermediários, 
entretenimento, as associações e o governo. 
 

 Neste momento, se faz também necessário o entendimento desses tipos de 

organizações. Os anunciantes de Bens de Consumo são empresas que se dedicam a fabricação 

de alimentos, bebidas, eletrodomésticos, automóveis, entre outros. Normalmente, vendem 

seus produtos a intermediários, supermercados, concessionárias e distribuidores, que por sua 

vez vendem ao consumidor final. Embora não tenham contato direto com o comprador final, 

precisam divulgar seus produtos e marcas para estes (LUPETTI, 2006). 

 “O mercado de serviços é bastante diversificado, incluindo desde a pequena escola de 

inglês até a grande instituição financeira”. Conforme o segmento de atuação a comunicação é 

diferente, para bancos, por exemplo, é preciso fixar a marca, e em imobiliárias é preciso 

informar, divulgar características dos imóveis, preços e condições de pagamento (LUPETTI, 

2006, p. 115). 

 Anunciantes de Bens Industriais, normalmente produzem bens que serão consumidos 

por outras empresas. Nesse setor, a comunicação é mais informativa, para divulgar preços e 
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condições de vendas, e também para posicionar a marca da empresa. Já os anunciantes 

intermediários, são empresas que compram os produtos dos fabricantes e dedicam suas vendas 

aos consumidores finais. Podem ser tanto os varejistas, quanto atacadistas e franquias 

(LUPETTI, 2006). 

 No varejo, pela enorme quantidade de concorrentes, a comunicação tem função de 

informar a disponibilidade de produtos e ofertas, preços e condições de pagamento. O atacado 

revende os produtos dos fabricantes para o varejo de menor porte ou para o consumidor final, 

fazem uma comunicação mais dirigida e informativa, a exemplo do próprio varejo. Para 

franquia a comunicação é feita pelo franqueador e rateada entre os franqueados, nesse caso a 

comunicação desempenha o papel de posicionamento de marca (LUPETTI, 2006). 

 Já as Associações podem incluir associações de empresas, clubes, cooperativas e 

associações comercias como shoppings. A comunicação para estes assume várias funções, tais 

como explicar posições, esclarecer fatos, divulgar benefícios, informar características, preços, 

condições de pagamento, e outros. Por último, o Governo, tanto municipal, quanto estadual ou 

federal, possuem o dever e o direito de fazer comunicação, principalmente para informar a 

utilização dos recursos financeiros, oriundos da população, em seus mais diversos setores, a 

exemplo da educação e saúde (LUPETTI, 2006). 

 Todos esses tipos de anunciantes fazem uso dos serviços oferecidos pelas agências de 

comunicação, a escolha da mesma, com a qual a organização irá trabalhar, pode ser livre, 

conforme a vontade ou afinidade dos proprietários, ou por concorrência, onde várias agências 

apresentam uma campanha e a escolhida ganha a conta (cliente). 

 Para entender melhor essa relação, o próximo tópico trata sobre algumas leis e normas 

que regem a relação cliente-agência. 

 

 

 

1.2.3 Relação Cliente-Agência: acordos e remuneração 

 

 Para regulamentar a atividade publicitária o Governo prevê o Código Brasileiro de 

Auto-Regulamentação Publicitária, que considera as diretrizes da Legislação Publicitária do 

país, especialmente capituladas na Lei nº 4.680, de 18 de Junho de 1965, e do Decreto nº 

57.690 de 1.º de Fevereiro de 1966, já citadas anteriormente, segundo dados fornecidos por 

Sant’Anna (2002). O Código prevê leis acerca dos objetivos da propaganda, dos princípios 

gerais de respeitabilidade, decência e honestidade, o uso da palavra grátis, nomenclaturas, 



 

 28 

pesquisas, testemunhais, tipos de campanhas, crianças e jovens, direitos autorais, categorias 

de anúncios, inclusive tabaco e bebidas alcoólicas, infrações e penalidades. 

A Lei nº 4.680 aborda questões sobre o exercício da profissão de publicitário e de 

agenciador de propaganda. E o Decreto nº 57.690 traz o regulamento para a execução da Lei 

nº 4.680, que diz respeito aos publicitários, às agências de propaganda, aos veículos de 

divulgação, à ética profissional e às fiscalizações e penalidades previstas. Outras leis 

importantes para a atividade publicitária é a Lei de Defesa do Consumidor, nº 8.078 de 11 de 

Agosto de 1990, a Lei nº 5.988 de 14 de Dezembro de 1973 que regula os Direitos Autorais, e 

a Lei de Regulamentação de Promoção de Vendas, nº 5.768 de 20 de Dezembro de 1971, sob 

Decreto-lei 70.951 de 09 de Agosto de 1972, que regulariza e audita ações como sorteios, 

premiações e brindes. 

Para auxiliar a atividade no cumprimento dessas leis, existe o CONAR, Conselho 

Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, fundado na cidade de São Paulo, em 05 de 

Maio de 1980, como uma sociedade civil sem fins lucrativos. O CONAR rege-se sob as leis 

do país, dos Estatutos Sociais e pelo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. 

Outras associações também auxiliam a atividade no sentido da profissionalização e da ética 

como a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e a ABAP, Associação Brasileira de 

Agências de Propaganda (SANT’ANNA, 2002). 

Porém, um passo muito importante no sentido da regulamentação da relação entre 

clientes e agências, foi a criação do CENP, Conselho Executivo de Normas-Padrão. Com base 

nas leis já existentes e buscando uma maior flexibilização nas negociações entre anunciantes e 

agência, oito entidades representando as agências, os sindicatos das agências, os anunciantes, 

editores de jornais, editores de revistas, emissoras de TV e rádio, emissoras de TV por 

assinatura e empresas de outdoor, reuniram-se para, em 16 de Dezembro de 1998, assinar e 

promulgar as Normas-Padrão da Atividade Publicitária (VERONEZZI, 2005). 

Portanto, ao CENP, dentre várias funções, compete avaliar e propor alterações a este 

instrumento diante da evolução da atividade; outorgar os Certificados de Qualificação 

Técnica das agências; e credenciar os institutos de pesquisa e seus serviços e informações 

(VERONEZZI, 2005). 

As Normas-Padrão também prevêem obrigatoriedades na relação entre veículo, 

agências e anunciantes.  Aqui é conveniente citar algumas normas que se fazem relevantes. É 

obrigatório aos veículos possuírem tabelas de preços públicas e válidas tanto para anunciantes 

que encaminham materiais diretamente ou anunciantes representados por agências. Quando 

existe a relação entre agência e anunciante os veículos só devem negociar através das 
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agências, estando proibida a oferta de preços e vantagens diretamente ao anunciante, bem 

como a omissão, por parte da agência, de propostas dos veículos, aos clientes (VERONEZZI, 

2005). 

É importante ressaltar ainda que a agência, enquanto prestadora de serviços, funciona 

como uma intermediária entre o anunciante e os veículos publicitários. Em troca de seus 

trabalhos, a agência é comissionada em um percentual de 20% sobre o preço bruto das 

veiculações, e é recebida na forma de desconto quando é feito o pagamento ao veículo, ou 

seja, a agência recebe o valor bruto do cliente, fica com o desconto que o veículo é obrigado a 

lhe conceder (a comissão) e paga o líquido ao veículo. “Dos seus 20% de comissão a agência 

pode transferir ao cliente até um máximo de 5%, dependendo do volume de verba anual dele, 

conforme estabelecem as Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP, em vigor” 

(VERONEZZI, 2005, p.97). 

Os veículos só podem conceder o desconto-padrão de 20% às agências certificadas 

pelo CENP com o Certificado de Qualificação Técnica.  

 

Para obter esse certificado a agência precisa ter em caráter permanente, estrutura 
profissional técnica, e um conjunto mínimo de informações e dados de mídia que lhe 
são exigidos, de acordo com uma das sete faixas estabelecidas pelo CENP em que 
sua receita bruta anual se enquadra, além dos tipos de clientes que atende, mercados 
e meios que utiliza (VERONEZZI, 2005, p.108). 

 

Segundo Lupetti (2006), a comissão não é a única forma de remuneração. Existe ainda 

o fee mensal, que é a remuneração por resultados, o fee mensal fixo acrescido de um 

percentual sobre os resultados, o markup que é a diferença entre o preço final e os custos da 

produção, os honorários acrescidos de cláusula de resultados, as comissões estabelecidas pela 

lei com descontos progressivos e o contrato de participação. 

Gracioso (2002, p.45) afirma que, “deve haver uma ética absoluta nessas relações. O 

cliente revela à agência informações confidenciais sobre seu negócio e espera em troca que 

ela não trabalhe com outros clientes do mesmo ramo que sejam seus concorrentes em 

potencial”. O anunciante deve confiar à sua agência seus objetivos de marketing, a posição 

competitiva de seus produtos ou serviços e a verba publicitária disponível. A agência, por sua 

vez, deve sempre propor campanhas, sugestões de comunicação, planos de mídia e materiais 

promocionais. 

É recomendável ainda, o uso da Carta-Acordo com as diretrizes das normas do 

atendimento de agências para seus clientes. Nesse documento ficam acertados e declarados 

todos os termos que dizem respeito as regulamentações já citadas, os serviços que a agência 
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deve oferecer, os deveres da agência, os deveres do cliente, questões de remuneração, prazos, 

direitos e identidade visual. Este deve ser assinado por representantes das duas partes e 

também testemunhas (SANT‘ANNA, 2002). Essas definições, leis e normas são fundamentais 

a atividade publicitária para que a relação cliente-agência seja sempre preservada e regida de 

forma beneficiária a ambas as partes.  

 Porém, uma das dimensões dessa relação, muito importante para esta pesquisa, são os 

serviços oferecidos pela agência, baseado em um planejamento. Esse planejamento significa 

um investimento no sentido da profissionalização e credita confiança ao trabalho 

desempenhado pelas agências. É indispensável para a comunicação que usa de Mídias 

Extensivas para anunciar e divulgar marcas, produtos e serviços, um planejamento rigoroso, 

pela extrema necessidade que se faz de detalhes, sobretudo no plano de ações. Para explicar 

melhor esta contribuição e a concepção desta ferramenta da comunicação, o próximo tópico 

traz o planejamento como processo sistemático, a fim de construir o planejamento de 

comunicação, diretamente ligado ao planejamento de marketing das empresas, e o 

planejamento de mídia. 
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1.3 Planejamento, Concepção e Métodos 

 

 Em função de uma constante profissionalização dos meios de comunicação presentes 

no mercado brasileiro, e de um crescente aumento no número e nas formas de meios como a 

Internet e as Mídias Extensivas, o planejamento se tornou um recurso vital para a construção 

da comunicação das empresas. O detalhamento dos objetivos, estratégias e ações são 

extremamente importantes para que todos os profissionais envolvidos estejam aptos a 

desenvolver suas funções, tanto no sentido operacional quanto estratégico. Logo, neste 

momento torna-se imprescindível propor definições acerca do planejamento de comunicação 

e de mídia, através de métodos, roteiros, tópicos e modelos para desenvolve-los de forma 

completa e concisa.  

 Por isso, ter em mente a importância do planejamento e entender suas definições é o 

primeiro passo para a construção de uma comunicação eficaz, pois hoje, as empresas exigem 

dos profissionais de comunicação, planejamento em vários níveis e posteriores resultados. 

Foi-se o tempo em que os empresários viam a comunicação como um gasto a mais nos seus 

orçamentos, as organizações a encaram hoje como um investimento para micro, pequena, 

média e grande empresa, fornecedora de produtos ou serviços, e para todos os tipos de alvos, 

seja público interno das empresas, distribuidores, fornecedores, consumidores, imprensa, 

governo ou qualquer outro público de interesse da empresa (TAVARES, 2007). 

 Nesse sentido, as empresas anunciantes estão exigindo de suas agências mais do que 

grandes campanhas e criatividade, estão cobrando embasamento para desenvolver as ações 

propostas, razão pela qual o planejamento vem ganhando cada vez mais relevância nas 

organizações (LUPETTI, 2007). De acordo com Corrêa (2007, p. 235) “a disciplina, a 

organização e a sistematização do trabalho contribuem para o melhor desempenho 

profissional”, visto que, o planejamento parte de um processo sistemático, que coordena 

objetivos, estratégias e todas as demais fases da construção e veiculação de uma campanha 

publicitária. Este precisa estar em constante atualização, durante todo o período planejado, e 

mantendo sempre uma continuidade na implementação das estratégias, para contribuir na 

consecução dos objetivos (CÔRREA, 2006). 

 Além disso, “o planejamento deve ser flexível, ter organização e criatividade, e sua 

elaboração deve orientar e determinar o melhor caminho para ajudar a expansão da empresa, 

produto ou serviço” (CÔRREA, 2004, p. 152). Esse processo otimiza o negócio do cliente 

através da formatação de objetivos, metas, estratégias de comunicação, planos de ação, 

controle, avaliação e investimento, orçados de acordo com as necessidades e as possibilidades 
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de cada negócio (TAVARES, 2007). Ao planejar, os profissionais de comunicação devem se 

preocupar tanto em evitar ações incorretas quanto em reduzir a freqüência dos fracassos ao se 

explorar novas oportunidades. Isso porque é preciso desenvolve-lo antes de agir, decidindo o 

que fazer e como fazer antes de colocar em prática as ações propostas (LUPETTI, 2007). 

 Assim, as agências procuram estruturar todo o processo de comunicação em um 

Planejamento de Comunicação, produzido para cada cliente, normalmente para um período 

anual. Porém, o primeiro passo para se construir um planejamento de comunicação é entender 

tudo o que diz respeito à empresa a qual se pretende desenvolver novas ações mercadológicas, 

para isso, o mesmo deve estar embasado também nas informações disponibilizadas através do 

briefing. 

 

 

1.3.1 Briefing 

 

É um conjunto de informações, resumidas em documento redigido de forma clara, 

objetiva e adequada para cada empresa, que o profissional de comunicação obtêm junto ao seu 

cliente para dar início aos trabalhos referentes à área de atuação. As informações do briefing 

somadas às informações de pesquisas formais e informais, resultarão na base do 

planejamento.  

Segundo Tavares (2007), aproximadamente 50% a 60% das informações contidas no 

briefing fazem parte do plano2, por isso, boas informações resultam em um bom plano. Este 

documento pode variar em função dos objetivos da empresa em relação aos trabalhos 

solicitados para a agência. Essas variáveis dizem respeito a informações sobre a organização, 

os produtos ou serviços, o público-alvo, os objetivos, o mercado, os concorrentes e as 

tendências do mercado. 

 Corrêa (2006) explica que em uma primeira fase o briefing deve ser elaborado pelo 

anunciante e, posteriormente, é adicionado ao planejamento produzido pela agência, o que 

mais tarde serve de base e justificativa para a proposta a ser apresentada. A agência deve 

auxiliar seu cliente na elaboração do briefing, fazendo todas as perguntas necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, complementando o que estiver faltando. Estes dois documentos, 

briefing e planejamento, quando bem elaborados, são fundamentais para o sucesso de 

                                                           
2 É importante ressaltar que o uso de planejamento e plano para designar todo o processo sistemático de planejar 
é colocado de forma indiferente, pois se trata da concepção e idealização dos métodos utilizados para se fazer 
comunicação. 
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qualquer atividade de comunicação desenvolvido pelas agências. 

 Normalmente, os planos de comunicação são desenvolvidos ao final de cada ano. 

Evidentemente, para clientes novos o plano será desenvolvido a partir do contato, inclusive 

para situações específicas e sazonais. Portanto, conforme o modelo requerido de planejamento 

associa-se um modelo de briefing, completo ou mais resumido e específico (TAVARES, 

2007). 

Outro fator importante é saber priorizar objetivos em um briefing, pois é comum o 

cliente levantar várias questões/problemas para fazer a comunicação, colocando assim, vários 

objetivos. É preciso ter cuidado, “pois um plano de comunicação, qualquer que seja sua 

especificação, campanha, comunicação integrada de marketing ou propaganda, deve ter um 

objetivo principal”. Muitos objetivos podem reduzir o foco principal e, conseqüentemente, 

dispersar comunicação e dinheiro. Em uma priorização eficiente de objetivos, o plano pode 

solucionar mais de um problema e, assim, alcançar mais de um objetivo, é preciso entender e 

classificar em ordem de importância, cada um dos objetivos traçados (TAVARES, 2007, p. 

106). 

O briefing é comumente desenvolvido pelos profissionais de atendimento, que fazem 

alterações nesses documentos conforme os profissionais da agência que irão recebê-lo, como 

o briefing de criação. Após sua elaboração, os profissionais de planejamento já podem 

começar a desenvolver os planos de comunicação (CORRÊA, 2006). 

 

  

1.3.2 Planejamento de Comunicação 

 

O planejamento de comunicação desenvolvido pelas agências, deve partir do que foi 

estipulado no planejamento de marketing das empresas, pois este prevê uma análise bem 

detalhada das variáveis internas e externas da organização (CORRÊA, 2006). É devido a este 

fator que o briefing deve trazer informações contidas no planejamento de marketing do 

cliente, pois assim o trabalho se torna mais ágil e hábil.  

O planejamento de marketing realiza um diagnóstico capaz de prever possíveis 

cenários, ou seja, mostra o que deve ser feito para que a empresa possa melhorar seu 

desempenho e as condições necessárias que esta deve ter para realizar futuras ações. 

Incluindo, ainda, questões sobre os produtos ou serviços que a empresa oferece, e 

principalmente no que diz respeito à parte financeira, faturamento e resultados, já que todas as 

ações propostas no planejamento de marketing devem contribuir para o lucro da organização 
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(CORRÊA, 2006). 

É comum propor modelos de planejamento para se explicar e exemplificar suas formas 

de construção e os itens contemplados no mesmo. Logo, a presente pesquisa usa como diretriz 

o Modelo 4 de Planejamento de Comunicação Integrada de Marketing (vide ANEXO A),  

proposto por Tavares (2007, p. 134), pois contempla diversos tópicos importantes de forma 

bastante completa. Aqui é importante ressaltar que o autor indica o modelo para micro, 

pequena, média e grande organização, com objetivos de médio e longo prazos. Porém, em 

decorrência de sua flexibilidade, característica imprescindível no planejamento, existem 

muitas outras metodologias adequadas para o desenvolvimento de planejamentos de 

comunicação.  

Optou-se por este modelo, pois tem maior abrangência, envolve várias técnicas e 

ferramentas de comunicação como a propaganda, a publicidade, o merchandising3, a 

promoção de vendas e o marketing direto, o que acaba por contemplar todas as faces do mix 

de mídia. Conforme a necessidade de cada empresa e a comunicação que será desenvolvida o 

planejamento pode resumir-se em versões menores, aplicáveis também a objetivos de curto 

prazo. Sendo assim, é importante que se apresentem algumas definições dos itens mais 

relevantes do modelo proposto (TAVARES, 2007).  

Para iniciar o planejamento é necessário analisar as diversas variações do mercado, o 

que auxilia na compreensão do cenário em que a empresa, produto ou serviço se situa. Essas 

informações também estão apresentadas no briefing, pois são dados já analisados pelo cliente 

no planejamento de marketing. “Sem compreender o cenário mercadológico onde a empresa 

atua, não será possível estabelecer as ações de marketing e de comunicação”. Com a 

identificação do que está acontecendo no mercado, a comparação do produto ou do serviço 

com os concorrentes e a realização do diagnóstico, o planejador saberá quais as prioridades a 

serem adotadas (CORRÊA, 2004).  

Feito isso, o próximo passo é definir o posicionamento que é a maneira pela qual o 

consumidor deve perceber a empresa, produto ou serviço comunicado. A imagem que se faz 

da marca é transferida para o produto, serviço ou empresa, nesse sentido, é preciso criar uma 

personalidade, dar um diferencial à marca, que a distinga da concorrência e que, 

preferencialmente seja um benefício para o consumidor (CORRÊA, 2004). 

Na busca do benefício mais adequado ao consumidor é que os profissionais tentam 

                                                           
3 De acordo com Lupetti (2006, p.84), “merchandising é um conjunto de ações que visam construir um cenário 
favorável para a compra do produto no ponto-de-venda, podendo ou não ser fortalecido por aparições da marca 
de forma casual em programas de TV, espetáculos teatrais, shows, etc.”. 



 

 35 

conhecer os valores, o ambiente e os aspectos sociais de vida do público-alvo identificado. É a 

partir dessas informações que são definidos posicionamento, conceito, tema e promessa básica 

da campanha, de acordo com o que vem a ser mais importante para o público-alvo em relação 

à empresa, produto ou serviço a ser anunciado (CORRÊA, 2004). 

Logo, a definição do que se quer com as ações de comunicação é vital para o exercício 

do planejamento. Corrêa (2004) coloca que neste momento é necessário estabelecer objetivos, 

que são o alvo que se quer atingir, o objeto de uma ação, idéia ou sentimento. Com o 

conhecimento do objetivo todas as pessoas envolvidas saberão o que fazer e terão uma idéia 

de como será avaliado o resultado.  

Alguns planejamentos trazem definições de objetivos e também de metas, muitas 

vezes na prática são palavras usadas indistintamente, como sinônimos, porém, existe uma 

diferença entre estes itens. Corrêa (2004) diz que o objetivo tem uma finalidade mais ampla, e 

a meta é um objetivo especificado quanto ao tempo e à intensidade do seu cumprimento.  

Assim, é preciso saber exatamente qual o problema que a comunicação deve resolver 

para, então, determinar o que se quer. Daí novamente a necessidade de todo o levantamento 

de dados feito anteriormente. “Por isso, é importante escrever com precisão e clareza, fazendo 

com que o texto possa ser compreendido com facilidade e sem dupla interpretação”, caso 

contrário poderá produzir idéias diferentes daquelas desejadas originalmente (CORRÊA, 

2004, p. 192). 

Se no objetivo procura-se definir o que se pretende, na estratégia determina-se como 

proceder para atingir os objetivos traçados, portanto, a estratégia é a forma pela qual pretende-

se alcançar o objetivo ou as ações relativas a comunicação proposta. A estratégia é seguida da 

tática que pode ser entendida como o detalhamento da aplicação da estratégia. Estes dois itens 

se aplicam tanto para a criação como para a mídia4 e estão intimamente ligados, dizem 

respeito aos formatos, abordagens, atributos, obrigatoriedades, meios, veículos, posições e 

programações (CORRÊA, 2004).  

A mídia precisa saber os rumos que a criação está tomando, da mesma forma que esta 

deve estar a par dos meios e veículos que estão sendo considerados para a difusão da 

mensagem. Objetivos, metas, estratégias e táticas devem estar sempre relacionadas, tanto no 

plano de uma forma geral, quanto na criação e na mídia, pois sua coerência conduz a bons 

resultados (CORRÊA, 2004). 

A partir das determinações estabelecidas sobre o que deve ser feito e como deve ser 

                                                           
4 As estratégias e táticas de mídia são melhores explanadas, posteriormente no planejamento de mídia. 



 

 36 

feito, deve-se definir o investimento das ações de comunicação, a partir dos esforços e da 

verba subdivididos entre os vários tópicos do planejamento. Estas são as últimas decisões a 

serem tomadas (CORRÊA, 2004). 

 Com o planejamento de comunicação pronto, é importante ressaltar que para um 

melhor desenvolvimento e detalhamento da comunicação deve-se produzir também o 

planejamento de mídia, que abrangerá informações como meios, peças e formatos utilizados, 

programações, cronogramas, níveis de veiculação, mercado e verba. Deste modo, é 

importante para esta pesquisa apresentar algumas definições em termos de planejamento de 

mídia, de forma mais ampla e detalhada. 

 

 

1.3.3 Planejamento de Mídia 

 

 Este tópico mostra como deve ser e o que deve conter um plano de mídia, que precisa 

ser elaborado pela agência, em forma de documento, para ser apresentado posteriormente aos 

clientes. Esse trabalho é bastante importante, pois o planejamento de mídia está diretamente 

ligado a verba disponibilizada pelo cliente, é a partir daí que são tomadas todas as decisões de 

veiculação.  

 A verba representa um volume significativo no orçamento das empresas, seja de 

pequeno, médio ou grande porte. Logo, se faz necessário que as agências de comunicação 

desenvolvam planejamentos de mídia completos. É este documento que irá justificar a 

distribuição da verba nos veículos de comunicação, visto que, os investimentos são baseados 

em aspectos como audiências, tempo, atenção, lembrança, freqüência e cobertura, ou seja, 

matérias pouco concretas (VERONEZZI, 2005). 

 A compra de mídia não é palpável, são difíceis de serem medidas e quantificadas, daí 

a necessidade de o anunciante receber planos para mostrar e justificar que a verba está sendo 

aplicada nas melhores alternativas, e quantificar o que está sendo comprado. São as grandes 

funções que um bom planejamento de Mídia deve ter (VERONEZZI, 2005). 

 Segundo Sissors e Bumba (2001) o planejamento de mídia consiste em um conjunto 

de decisões a serem tomadas partindo da pergunta: Quais são os melhores meios de se fazer 

chegar anúncios a compradores em potencial do produto ou serviço? Algumas perguntas 

mais específicas também devem ser respondidas pelo planejador de mídia, como: Quantos 

consumidores em potencial é preciso alcançar?; Em que meio deve-se anunciar?; Quantas 

vezes os possíveis interessados devem ver o anúncio?; Em que período os anúncios devem 
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aparecer? Em que mercados e regiões os anúncios devem aparecer?; E quanto dinheiro pode 

ser despendido em cada meio? Estas são apenas algumas questões que devem ser formuladas 

e requerem  respostas precisas e decisivas. Com todas as decisões tomadas, as recomendações 

e os fundamentos são organizados no documento do Planejamento de Mídia. 

 Essas decisões devem sempre partir do que foi estipulado previamente no 

Planejamento de Comunicação. Assim, Veronezzi (2005, p. 258) propõe uma estrutura básica 

de planejamento de mídia, modelo apresentado a seguir. 

 

 

Modelo de Planejamento de Mídia: 

 

 Para explicar os itens do modelo de planejamento de mídia, as informações estão 

dispostas em tabelas. 

 

A - Informações Básicas 

 

 São quaisquer dados que possam contribuir, orientar, definir e justificar as decisões 

contidas no plano. A maioria dessas informações são conseguidas através do Briefing, de 

levantamentos feitos pela agência e de dados de pesquisas de mercado e de mídia.  

 

Tabela 1 – Informações Básicas 

 

 

 

 

1. Produto/Serviço 

É imprescindível conter todas as informações 

possíveis sobre este que será o objeto da 

campanha. Forma, tamanho, embalagem, 

consumo, volume médio de compra, ciclo de 

vida (introdução, crescimento, maturidade e 

declínio), dados de pesquisas sobre 

conhecimento de marca, penetração e 

lembrança, benefícios e novidades acerca do 

produto ou serviço devem estar presentes no 

plano.  
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2. Mercado 

Informações como share, canais de 

distribuição de vendas, volume, valores, 

regiões, sazonalidades, problemas e 

deficiências devem constar no planejamento, 

para posteriormente, através de estudos, 

definir quais são os mercados prioritários nas 

estratégias. 

 

 

 

3. Concorrência 

Deve ser feito da forma mais completa 

possível. Dados como a categoria em que o 

produto se encaixa, os concorrentes diretos e 

indiretos, o preço para o consumidor, o preço 

praticado pela concorrência e as estratégias 

utilizadas pelos concorrentes também podem 

nortear as decisões quanto as estratégias do 

planejamento. 

 

 

 

 

 

 

4. Público-Alvo 

É talvez o item de maior relevância, deve 

trazer informações sobre o comportamento, os 

hábitos de consumo, as características 

econômicas, idades e muito mais. Dependendo 

do produto ou serviço pode haver diferentes 

públicos, que devem ser divididos em quem 

compra, quem influencia e quem consome. 

Essa definição de públicos é que vai guiar as 

escolhas dos meios e veículos mais adequados. 

Para mídias convencionais como televisão e 

rádio, as pesquisas de audiência e penetração 

auxiliam nessas escolhas. 
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5. Objetivos de Marketing 

São decisões previamente feitas pelo cliente, 

pois são informações contidas no 

planejamento de marketing e devem estar 

presentes no briefing. São alterações e ações 

previstas para o produto ou serviço, 

crescimento desejado em relação ao mercado e 

demais objetivos que a organização espera 

alcançar com ajuda da campanha.  

 
 

 

B - Objetivos 

 

 Os Objetivos, embora essa seja uma parte menor do planejamento, são de vital 

importância para o desenvolvimento do mesmo. 

  

Tabela 2 - Objetivos 

 

 

 

 

1. Objetivos de Comunicação 

Devem contemplar decisões quanto ao tema, 

estilo e conteúdo das peças para justificar o 

uso de meios, veículos, horários, posições, 

colocações e seções mais adequadas. Esses 

objetivos também devem ressaltar os 

principais aspectos do produto ou serviço 

perante o público-alvo e mencionar o nível de 

conhecimento de marca que se deseja atingir. 

 

 

 

2. Objetivos de Mídia 

 

 

 

Dividem-se em três proposições: quanto aos 

níveis de cobertura sobre o público-alvo; 

quanto às funções que os meios de 

comunicação deverão exercer na campanha 

para atender os objetivos de marketing e 

comunicação; e quanto à abrangência 

geográfica. Para entender a primeira 
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2. Objetivos de Mídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposição, é necessário definir freqüência e 

cobertura. A freqüência é calculada com base 

no número de vezes que o público foi atingido 

pelo anúncio, independente de quantos 

programas, emissoras ou veículos foram 

usados. Cobertura, também chamada de 

alcance, é o número de pessoas atingidas pela 

mensagem durante todo o período de 

veiculação da mesma. Muitas vezes pode ser 

confundida com audiência que é o número de 

pessoas atingido por um programa ou 

mensagem, simultaneamente. 

Sendo assim, a primeira proposição, quanto ao 

nível de cobertura sobre o público-alvo, 

depende do tipo de freqüência e cobertura que 

se deseja obter, mais rápida, mais lenta, muito 

alta e média. A segunda proposição, quanto às 

funções dos meios de comunicação, define os 

recursos, a qualidade e os atributos desejáveis 

nos meios a serem utilizados, também 

justificando a recomendação dos mesmos. E a 

terceira proposição, quanto a cobertura 

geográfica, define limites geopolíticos como 

municípios e estados e também tipos de áreas 

que a campanha precisa cobrir como áreas 

urbanas ou rurais, regiões de vendas e outros 

tipos de regiões geográficas delimitadas por 

aspectos geográficos, étnicos, econômicos, 

agropecuários, de lazer e festividades, 

inclusive para dar apoio a ações promocionais 

localizadas. 
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C - Recomendações 

 

Tabela 3 - Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estratégias (mercados, meios, peças e 

formatos) 

Dizem respeito aos mercados, meios, peças e 

formatos a serem determinados e devem ser 

propostos de forma integrada, já que não 

existem de forma isolada para efeitos de 

veiculação.  

Haverá casos em que o conteúdo criativo das 

peças conduzirá os meios mais adequados. 

Outros, em que a escolha antecipada dos 

meios definirá as peças. E situações em que 

havendo necessidade de veiculação em 

determinados mercados, a partir daí os meios 

são escolhidos. 

O fato é que, o plano deve sempre mostrar a 

realidade e dizer abertamente como se chegou 

à escolha dos meios, mesmo quando a decisão 

partiu do cliente, pois evita-se justificativas 

desnecessárias. 

Peças e formatos não são para constar no 

plano como meras informações, mas como 

partes integrantes de justificativas coerentes 

que indicam que as dimensões e número de 

versões que serão utilizadas são as que melhor 

atendem aos objetivos de comunicação, além 

de conciliarem itens conflitantes dos objetivos 

de mídia como: níveis de veiculação, verba, 

cobertura geográfica, cobertura de público e 

presença de veiculação. Não necessariamente 

nesta ordem de importância. 
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2. Níveis de Veiculação 

Mostram o total estimado de público-alvo a 

ser coberto pela campanha, em cada período e 

em cada mercado, calculado com base nos 

níveis de esforços de veiculação pretendidos 

para cada meio de comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Táticas 

São todos os parâmetros que podem ser 

usados para orientar a montagem das 

programações, como as características das 

programações que são a audiência conforme a 

faixa horária, o gênero de programa e a 

emissora. 

Há também os critérios de seleção dos 

programas e veículos que indicam como estes 

devem ser selecionados, seja por custo, por 

adequação, perfil, audiência ou a combinação 

de dois ou mais desses fatores. Existem ainda 

algumas restrições quanto as programações 

feitas pelos clientes, e os períodos de 

veiculação que muitas vezes é uma decisão do 

cliente e em outras é uma decisão em conjunto 

com a agência. As táticas contemplam ainda, 

esquemas especiais de veiculação com 

detalhes de patrocínios de programas 

regulares, projetos especiais, eventos, 

merchandisings e ações promocionais 

previstas pelo cliente, que podem, ou não, 

estar integradas com a mídia. 

 

 

 

4. Cronogramas de Veiculação 

São resumos do próprio plano, contendo as 

principais informações de cada meio, 

mercados programados, períodos de 

veiculação com verba, e outros indicadores de 

esforços de veiculação para meios que não 

sejam TV e rádio.  
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5. Programações Básicas 

São descontos e negociações, mapas das 

programações contendo todos os programas e 

veículos planejados, com detalhes de preços, 

audiências, custos relativos, dias e outros 

dados.  

 

6. Resumo da Verba 

 

Distribuição da verba. 

 
 

D - Anexos 

 

 Devem mostrar estudos de simulações, qualificação, dados de mercados e outros itens, 

colocados como anexos para não atrapalhar a leitura e o raciocínio do planejamento. 

 

 

 Veronezzi (2005), diz ainda que nem todos os planos são um primor de qualidades e 

virtudes, em alguns casos as agências pecam pela concisão, ou seja, são apresentados planos 

tão resumidos que não trazem detalhes sobre as táticas empregadas, mostram apenas os 

veículos e programas de TV recomendados, sem compará-los com os que não foram 

programados. Portanto, segundo o autor, um plano de mídia profissionalmente correto deve 

ser um documento completo, sem ser redundante. Não ser superficial, mas também não se 

confundir nas definições. Ser à prova de dúvidas, sem ser didático e ter um raciocínio lógico e 

coerente, sem se resumir a uma única folha de cronograma com resumos de verba. Deve ainda 

ser o conjunto de soluções mais rentáveis e adequadas para veicular as peças da campanha e, 

principalmente, deixar o cliente convencido disto. 

 Pois, de acordo com Sissors e Bumba (2001), “hoje, o planejamento é uma função 

executiva, por ter se tornado mais complexo e importante do que era há alguns anos”. Os 

planejadores precisam ter uma base bem maior de conhecimento, não só em mídia, mas 

também em marketing, pesquisas e publicidade. “E o mais importante: espera-se dos 

planejadores não só que tomem decisões, mas também que as defendam como sendo as 

melhores possíveis após consideradas muitas alternativas”. Os autores afirmam ainda que o 

que motivou essa mudança ao longo dos anos foi o crescimento do marketing, que 

transformou o planejamento de mídia em uma atividade intimamente relacionada ao 
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planejamento de marketing.   

 Outro fato, em evidência para os planejadores de mídia, é a questão do crescente 

investimento em tecnologia. Os profissionais precisam estar atualizados e informados acerca 

das novidades e tendências que o mercado da comunicação apresenta, tanto para as mídias 

convencionais, quanto para as novas mídias que surgem a cada dia. Desse modo, torna-se 

necessário a apresentação de um panorama da situação atual dos meios de comunicação no 

país, explanação encontrada no tópico seguinte deste capítulo. 
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1.4 Panorama dos Meios de Comunicação no Brasil  

 

É justamente o desenvolvimento de novas tecnologias que estão mudando a 

configuração do mercado constantemente. À medida que a tecnologia anuncia uma nova era 

de maior facilidade de comunicação e informação, com novos veículos para gerá-las e 

transmiti-las, a economia publicitária do mercado de massa passa por mudanças 

consideráveis. As novas tecnologias estão mudando a economia da atenção e as relações entre 

consumidores e produtores (ADLER; FIRESTONE, 2002). 

Segundo Adler e Firestone (2002) o desafio da publicidade hoje é criar novas relações 

com os consumidores, unindo a mensagem que o anunciante deseja transmitir às informações 

que os consumidores desejam dispor. Os autores afirmam ainda que devido a crescente 

disputa pela atenção do consumidor, nota-se uma constante fragmentação dos públicos-alvo 

em grupos menores e diversificados de pessoas. Os anunciantes estão criando novos meios de 

atingir os seus públicos, através da personalização das mensagens, da televisão a cabo, de 

malas-diretas e serviços on-line. 

Assim, através de um comparativo entre os meios de comunicação do país, o presente 

estudo traça um panorama do mercado brasileiro para analisar a situação atual destes meios 

no setor publicitário. Portanto, partindo do meio televisão, segundo afirma Lupetti (2006, 

p.127), 

 

a TV é a mais eficiente mídia de caráter nacional pela facilidade com que pode ser 
programada em rede. Permite a programação regional e local por meio de emissoras 
que podem inserir comerciais desvinculados da rede nacional. Permite também 
diversos formatos: 15, 30, 45 e 60 segundos. 
 

De acordo com dados disponíveis no Mídia Dados (2005), existem 8 Redes de 

Televisão aberta no país: Rede Globo, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Rede 

Bandeirantes de Televisão, Rede TV!, Rede Record de Televisão, Central Nacional de 

Televisão (CNT), TV Gazeta de São Paulo e MTV, em um total de 399 geradoras espalhadas 

pelo Brasil. E também a Rede TV Educativa com 26 geradoras. 

O Mídia Dados (2005) diz ainda que, a TV aberta brasileira conseguiu crescer acima 

da média do setor em faturamento publicitário nos últimos anos, elevando o share do meio em 

61%. 
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Agressividade comercial, qualificação das equipes, investimento em conteúdo e 
reorganização do modelo operacional das grandes redes são algumas das razões 
indicadas como prioritárias para o sucesso obtido nos últimos anos, ao lado, 
certamente, da própria condição do mercado brasileiro, que tem privilegiado o 
resultado rápido e garantido em termos de cobertura (MÍDIA DADOS, 2005, p. 
122). 
 

A Rede Globo possui a maior cobertura geográfica e o maior share de audiência 

nacional entre as redes, em 2004 alcançou 57% do share. A possibilidade de o meio continuar 

atraindo mais investimentos, a partir das verbas de segmentos que estão fora da mídia, é 

bastante notável, pois as redes de TV mostram grande disposição em disputar acirradamente o 

share de audiência com a Globo. As iniciativas em prol dessa disputa devem acabar 

beneficiando o meio na medida em que se amplia a variedade de opções disponíveis ao 

anunciante e aumenta-se também a pressão sobre agências e seus clientes (MÍDIA DADOS, 

2005). 

As redes têm ainda investido em suas programações. Dramaturgia, jornalismo, esporte, 

espaço para atrações voltadas para segmentos específicos, cobertura de eventos, configuração 

diferente nos intervalos comerciais, mensagens educativas, uso de maior critério na inserção 

de merchandising e patrocínios, ações, adaptação de conteúdo e das mensagens às propostas 

dos programas são algumas das mudanças iniciadas pelas redes (MÍDIA DADOS, 2005). No 

último debate do ENA, Encontro Nacional de Anunciantes, 

 

o presidente da ABA - Associação Brasileira de Anunciantes, Ricardo Bastos, 
também diretor de assuntos legais e corporativos da Johnson&Johnson, deixou 
claro logo de início que se antes os anunciantes se satisfaziam em escolher alguns 
itens das opções oferecidas pela mídia, se contentando em questionar apenas acerca 
dos preços, hoje em dia querem ir além e "discutir também o cardápio" (LEMOS, 
2007). 

 

As mudanças propostas pelas redes também contemplam investimentos em 

programação e tecnologia local para suas afiliadas. Pois, os anunciantes têm se preocupado 

em trabalhar de forma específica cada uma das regiões e explorar as características locais 

(MÍDIA DADOS, 2005). 

 Este não é mais um território dominado apenas pelas afiliadas da Rede Globo, já que 

as demais redes têm se movimentado bastante, e o melhor da história, têm obtido retorno para 

suas iniciativas. Pela repercussão que tem conquistado, certamente um dos destaques são as 

iniciativas desenvolvidas pelo SBT nos últimos anos, quando foram feitos investimentos  

estruturados na transferência de verbas do mercado nacional para as afiliadas. Assim como já 

acontecia com a Globo, existe agora a preocupação do topo de rede em ajustar as operações 
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locais na sua disputa pelas verbas nacionais, que acabou estimulando uma maior 

profissionalização e atraiu mais investimentos, dando início a um círculo virtuoso. (MÍDIA 

DADOS, 2005, p.134). 

Seguindo esta linha, as metas das redes de TV para os próximos anos são ambiciosas. 

O mercado está saindo da compra no curto prazo e acredita-se em uma concentração dos 

esforços em campanhas de produtos, e não apenas promoção, como vinha ocorrendo (MÍDIA 

DADOS, 2005). 

No cenário da TV por assinatura o clima também é de crescimento. Segundo Adler e 

Firestone (2002) os anunciantes vêem na TV por assinatura a chance de focalizar segmentos 

específicos do mercado. 

 
Numa análise precisa sobre os movimentos do mercado em 2004, Gustavo Leme, 
gerente-geral da Fox Latin America, observa que o aquecimento da economia gerou 
mais dinheiro para o bolso do anunciante que acabou diversificando seu 
investimento, e que a TV por assinatura, por ter trabalhado sua imagem acabou 
sendo uma aposta natural. “Agora a expectativa é que os bons resultados reflitam 
em novos investimentos e assim por diante” (MÍDIA DADOS, 2005, p.178). 
 

O faturamento publicitário para a TV por assinatura cresceu 42% em 2006, o volume 

de inserções aumentou 25% e a base de domicílios assinantes foi igualmente ampliada 

(MELO, 2007).  

A TV por assinatura ganhou mais status no planejamento de mídia e atraiu diversos 

segmentos que apresentavam uma certa resistência em anunciar nesse meio, como a indústria 

farmacêutica e o varejo. Isso porque, a partir das pesquisas disponíveis para o meio, as 

agências de comunicação estão mais preparadas para a compra de mídia, discutindo 

profundamente com os profissionais do setor comercial dos veículos. Essa mudança de 

postura foi o que sustentou o crescimento da participação da TV por assinatura, o que falta 

agora é avançar no número de pessoas conectadas ao serviço (MÍDIA DADOS, 2005). 

Outro fato que reafirma o crescimento da Televisão, enquanto meio de comunicação, é 

a implementação da tecnologia proveniente da TV Digital, que se tornou realidade no Brasil a 

partir do dia 2 de Dezembro de 2007. A nova realidade será introduzida aos poucos e deve 

acarretar uma enorme mudança no mercado publicitário principalmente no que diz respeito 

aos novos formatos de comunicação e propaganda (SET, 2008). 

 

A indústria da comunicação será influenciada dramaticamente por essa mudança. 
Não de um dia para o outro, mas paulatinamente. As decisões de Marketing dos 
clientes vão mudar. Nosso modelo de produção, tanto o de programação, quanto o 
de comerciais, também terá de se adaptar. Muito. O impacto na criação e geração 
de novos conteúdos para o novo formato será imenso (MARCONDES, 2007). 



 

 48 

Pois as características do meio, em relação à tecnologia, passam a ser o foco, todo o 

sistema de digitalização faz com que o meio seja o ponto de referência principal do processo 

de comunicação no lugar da mensagem. As novas condições técnicas e tecnológicas 

propiciam aos meios transferir ao público (que é o receptor), cada vez mais poder para decidir 

quando, o que, quanto e onde, ele quer ver, ouvir, ler ou arquivar as informações que lhe 

interessam. Tanto informações culturais como de entretenimento (VERONEZZI, 2005, 

p.196).  

A tecnologia digital permitirá a integração de diversos aparelhos, criando novas 

aplicações, como a TV móvel e portátil. É possível receber noticiários, informações ou 

programas de TV em telefones celulares de última geração, ou em Palmtops. Essa nova 

tecnologia também irá possibilitar a interatividade, múltiplos programas e acesso a 

informações adicionais sobre a programação no televisor. A TV digital traz consigo novos 

recursos para a interatividade e a mobilidade, além de um significativo aumento na qualidade 

das imagens e do som, também para o mercado de radiodifusão. 

Assim, no meio Rádio, hoje igualmente, fala-se em desenvolvimento e digitalização. 

“De forma mais pontual, 2006 foi um ano razoável em termos de faturamento publicitário. O 

share ficou em 4,2%, o que significa que o meio conseguiu manter-se praticamente estável no 

período”. Como resultado da digitalização, o meio dispõe, cada vez mais, de modelos 

diferenciados de atuação, ou seja, nos próximos anos, devem coexistir redes, rádios 

segmentadas e emissoras customizadas, com conteúdo produzido a partir da necessidade do 

anunciante (MÍDIA DADOS, 20075). 

 Lupetti (2006) diz que, uma das vantagens do rádio é a atenção paralela, “é possível 

ouvir o rádio e exercer outras atividades, sem desvio da atenção”, o que intensifica a relação 

com o ouvinte. 

 

As novas tecnologias fizeram um bem enorme para as emissoras que decididamente 
têm recuperado seu antigo fôlego. Hoje a programação pode ser acessada via 
diversos canais, dos convencionais rádios de pilha aos modernos iPods, e 
multiplicaram-se também as formas de distribuição – são um sucesso nos Estados 
Unidos os serviços de música via satélite, nos moldes da TV por assinatura. 
(MÍDIA DADOS, 2005, p.208). 
 

Essas novas tecnologias favorecem os anunciantes que precisam estar mais perto do 

consumidor, o que se torna possível com o rádio, que pode ser acessado nos mais variados 

locais, durante as mais variadas atividades. As emissoras estão conseguindo responder às 

                                                           
5 Optou-se pelo uso do Mídia Dados 2005 e o 2007, pois as duas edições contém informações diferentes. 



 

 49 

demandas dos anunciantes desenvolvendo projetos especiais. Existe, agora, a consciência que 

cada emissora possui um nicho de mercado e há espaço para todos nesse meio (MÍDIA 

DADOS, 2005). 

Porém, decididamente o meio que mais cresce no universo das comunicações, em 

razão do seu potencial, é a internet, que tem se tornado nos últimos anos uma mídia cada vez 

mais valorizada. Os últimos dados do Ibope mostram que a rede mundial de computadores 

fechou o ano de 2006 com 33 milhões de pessoas conectadas no Brasil, de modo que os 

resultados no faturamento estão acima do esperado e há uma constante diversificação dos 

anunciantes, principalmente empresas do setor de produtos de consumo. Estima-se que em 

2007 o crescimento tenha girado em torno de 30% a 40% no faturamento publicitário. Novos 

anunciantes chegam com propostas consolidadas, fazendo investimentos alinhados com a 

estratégia global das marcas e com o movimento do meio, que caminha para um momento de 

maturidade  (MÍDIA DADOS 2007).  

Esse crescente interesse pelo meio, tanto pelos anunciantes quanto pelos 

consumidores, deve-se a grande variedade de informações encontradas na Internet, o que a 

caracteriza como uma supervia de informação, imprimindo maior velocidade e facilidade de 

distribuição, onde a mensagem de venda é mais flexível. Os planejadores de mídia procuram 

justamente modos mais fáceis e rápidos de fazer com que as mensagens publicitárias cheguem 

aos consumidores (SISSORS; BUMBA, 2001).  

Esses profissionais também “têm a expectativa de ver a mensagem se tornar interativa, 

e como conseqüência, mais eficiente”, pois anúncios interativos atingem consumidores que 

desejam todo o tipo de informação sobre a marca e por isso a informação pode ser selecionada 

pelo público. Dessa forma, a informação via internet ajuda a constituir um relacionamento 

com os consumidores mais próximo e facilitado do que com outros meios (SISSORS; 

BUMBA, 2001, p. 53). Todas essas características e condições são os principais fatores que 

contribuem para o fortalecimento do meio Internet no mercado brasileiro.   

No contexto das Mídias Exteriores, que abrange meios impressos e eletrônicos, os 

profissionais estão investindo em qualificação. Novos investimentos em mobiliários urbanos e 

em novas mídias têm trazido um bom desempenho para o meio. “Numa análise menos 

pontual, o que se espera para os próximos anos é um alinhamento mais estratégico entre as 

diferentes alternativas de mídia para abordar o consumidor que está fora de casa” (MÍDIA 

DADOS 2007).  

Em vista disso, o mercado está aberto para projetos diferenciados. Segundo Lupetti 

(2006), as mídias exteriores pelos seus tamanhos e cores, exercem grande impacto no público, 
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só superadas pela força da televisão, pois é a mídia que atinge mais rapidamente a massa da 

população.  

Há uma grande variedade de opções em mídias exteriores, além do conhecido Outdoor 

há também os painéis tradicionais e eletrônicos: frontlight, backlight, triedro, luminoso, 

empena, busdoor e os chamados mobiliários urbanos (VERONEZZI, 2005). De acordo com 

Veronezzi (2005), a cada dia as empresas exibidoras criam novos tipos de peças e materiais, 

isso contribui para confundir mobiliários urbanos com as inúmeras variações e formatos da 

mídia extensiva. Os mobiliários urbanos comumente vistos e utilizados são: abrigos de 

ônibus, bancas de jornal, totens e relógios com informação de temperatura.  

De qualquer modo, ainda é preciso, urgentemente, que os profissionais trabalhem em 

prol de uma auto-regulamentação para tornar o meio das mídias exteriores mais organizado e 

valorizado profissionalmente, principalmente entre os anunciantes. Pois, a atividade é regida 

por lei municipal e a cada nova gestão as negociações são diferentes, o que torna os 

investimentos no setor vulneráveis (MÍDIA DADOS, 2005). 

 Um exemplo dessa vulnerabilidade é a Lei da Cidade Limpa criada pela prefeitura de 

São Paulo que praticamente baniu a publicidade externa na cidade (PEREIRA, 2007). Vários 

municípios no país começam a colocar também em prática leis como esta que prevêem a 

redução dos anúncios no espaço público. A editora da revista Meio & Mensagem, Eliane 

Pereira, afirma que esta nova lei provocou um grande impacto nas empresas de mídia exterior, 

e também nas empresas de mídia indoor, que notaram um aumento significativo do interesse 

de agências e anunciantes nesse meio. É interessante colocar que as mídias indoor são 

consideradas mídias extensivas, e não mídias de massa como as exteriores. 

 Aumentou também a concorrência no setor, pois as exibidoras de outdoor passaram a 

considerar a mídia indoor como uma alternativa viável para a diversificação de negócios. 

Contudo, enquanto as empresas de outdoor migram para espaços fechados, as de mídia indoor 

se expandem (PEREIRA, 2007). 

 Nesses casos a mídia interna tem se tornado sucessora dos outdoors, mas está longe de 

ser a substituta ideal, pois é mais segmentada e a disponibilidade de espaços externos é maior. 

Contudo, do ponto de vista criativo, a propaganda brasileira de certo modo se favorece com a 

escassez de espaços, pois a solução acaba sendo a criação e produção de novas mídias e 

formas de falar com o público sem infringir as novas leis dos municípios (REVISTA MEIO E 

MÍDIA, 2007). Por isso, ainda há muito para se debater a respeito da situação das mídias 

exteriores no Brasil. 

Também nessa direção estão as mídias impressas, onde a aposta dos veículos está cada 
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vez mais na segmentação, no foco em assuntos mais específicos, em novas formas de 

colaboração e participação do público e no aumento da qualidade para atrair novos 

investimentos.  

O meio Revista atravessa um importante período de transição, há uma grande 

variedade de títulos, e estes são vistos pelos anunciantes como canais de relacionamento com 

os leitores, resultado de um crescente desenvolvimento de iniciativas importantes das editoras 

para atrair mais e novas verbas publicitárias (MÍDIA DADOS 2005). É preciso aplicar 

mudanças em caráter de urgência, já que o faturamento publicitário do meio cresceu 7%, 

contra 9,2% do mercado em 2006. Quanto a isso, é positivo o movimento das editoras no 

lançamento de novos títulos, e no que se refere à circulação, o desenvolvimento de estratégias 

que envolvem o investimento na abertura de novos canais de vendas, iniciativas para melhorar 

os prazos de distribuição e até ações mais precisas na redução de preços de capa. (MÍDIA 

DADOS, 2007).  

Nesse sentido, o segmento populares está ganhando cada vez mais espaço, manchetes 

focadas no universo feminino e nas programações televisivas atraem semanalmente quase 1 

milhão de pessoas às bancas do país, sustentando o mais próspero nicho do mercado brasileiro 

de revistas. O segmento é liderado pela Editora Abril, com os títulos Viva Mais, Ana Maria, 

Tititi, Minha Novela e Sou+Eu, mantendo o share próximo de 60% nos últimos anos. O IVC 

audita 13 semanais populares, que têm preço de capa, em sua maioria, menor que R$ 2. Esse 

crescimento é favorecido pela economia estável, a classe C representa hoje 29% do consumo 

no Brasil e responde por 35% das compras de alimentos, bebidas e itens de higiene e beleza. 

Esses dados aliados ao preço de capa acessível desse segmento mostram que o brasileiro pode 

ler mais, pois esse público de classe mais baixa não tinha essas oportunidades há seis ou sete 

anos atrás (LEMOS, 2008).  

Já para o meio Jornal, que se caracteriza por ser mais popular, acessível e menos 

segmentado, o mercado tem se comportado um pouco diferente. A circulação de jornais no 

Brasil teve um crescimento médio de 6,5% em 2006 o que se traduz em maior acesso à 

cultura e informação pelo público. A circulação em alta é garantida também devido à política 

de preços mais acessíveis a toda a população. Nos mercados regionais, há um constante 

crescimento em faturamento e circulação, acima da média nacional, o que caracteriza um 

maior reconhecimento das demandas locais, além de importantes investimentos nos ambientes 

digitais (MÍDIA DADOS 2007).  

A exemplo disso, o Grupo RBS lançou, em setembro de 2007, o site ‘zerohora.com’, 

trazendo notícias, fotos, vídeos, áudios e publicações em geral de forma interativa na internet, 
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onde os usuários poderão colaborar enviando comentários, textos, fotos e vídeos, além da 

possibilidade de comunicação direta com os jornalistas e colunistas do jornal Zero Hora 

(MEIO&MENSAGEM ONLINE, 19/09/2007). Os novos formatos colaborativos são uma 

tendência bastante forte no jornalismo, os veículos inseridos neste meio tentam assim, 

acompanhar as mudanças e as novas tecnologias presentes no mercado atual da comunicação 

brasileira. 

 Segundo Angelo Franzão Neto, presidente do Grupo de Mídia de São Paulo o Brasil é 

um dos maiores mercados de mídia do universo, potencialmente o maior. O que explica o 

constante crescimento dos meios e do surgimento de novas mídias. Para resumir a situação 

atual dos meios de comunicação no país, referindo-se numericamente, Neto (2008) diz que 

poucos países superam em números o universo de domicílios com TV hoje acima de 50 

milhões no Brasil. E esse número é maior para o rádio, são diversos e crescentes os formatos 

de recepção sonora transmitidos por mais de 3 mil emissoras AM e FM oficiais.  

 A TV por assinatura já ultrapassa 5 milhões de assinantes, posicionando o país como o 

maior mercado em número absoluto em toda a América Latina. Os números brasileiros da 

Internet são recordes mundiais, somando mais de 40 milhões de usuários com o maior tempo 

de uso na web. E, não menos importantes, os meios impressos reagem positivamente a 

qualquer boa movimentação da economia, impulsionados pelo maior grau de instrução da 

população brasileira.  

 O fato é que cada meio de comunicação dirige-se a públicos diversos dentro da 

população brasileira. A sobreposição de imagens, cores, sons e movimento é sempre 

valorizada pelos anunciantes, que, diante das características de cada meio, produzem suas 

campanhas, conforme o poder de atendimento das necessidades de comunicação de suas 

marcas com seus públicos-alvo. E o mundo de hoje, cada vez mais competitivo, garante 

diversas oportunidades a todos. Nesse sentido, é vital para esta pesquisa apresentar de forma 

completa as Mídias Extensivas, com definições e exemplos do mercado nacional. 

  

 

1.4.1 Mídias Extensivas 

 

 Além de haver uma infinidade de meios específicos dentro da Mídia Extensiva, a cada 

mês é lançado um novo modelo. A variedade de tipos dessas mídias encontradas no mercado 

da comunicação é muito grande, pois, tudo quanto é forma de se veicular uma mensagem 

publicitária que não pertença aos meios de comunicação convencionais e à mídia exterior, é 
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Mídia Extensiva (VERONEZZI, 2005). 

 Veronezzi (2005, p. 214) propõe uma lista com os tipos de Mídia Extensivas, que para 

melhor entendimento estão apresentadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 4 – Mídias Extensivas 

Local Tipo Específico 

 

 

Aérea 

Asa delta e parapente; Balão iluminado 

(redondo e fixado ao solo por cabo); Balão a 

ar quente, tripulado; Dirigível (blimp); 

Letreiro luminoso em helicóptero (sky mídia); 

Raios laser. 

 

 

Aeroportos 

Adesivo em lixeiras; Adesivo nas esteiras de 

bagagens; Anúncio em bilhetes e passagens; 

Cartazete em carrinhos de bagagens; Displays 

diversos; Painel eletrônico; Painel 

fotográfico; Placas nos estacionamentos; 

Triedro; TV em circuito fechado. 

Cinemas Displays fotográficos na sala de espera; 

Mensagem nos saquinhos de pipocas. 

 

 

Estações (rodoviárias, trens, metrô e barcas) 

Adesivo nas roletas de metrô; Adesivo em 

lixeiras; Cartazete em carrinhos de bagagens; 

Painel nos acessos e plataformas; Painel 

fotográfico; Painel eletrônico; Placas nos 

estacionamentos; Triedro; TV em circuito 

fechado. 

Estádios Painéis nas laterais do campo; Painel 

eletrônico; Placar eletrônico. 

Estradas Cancela de pedágio; Painel aéreo nos 

pedágios; Pórtico de sinalização. 

Externa Adesivo em cadeira de engraxate; Inflável 

como replica; Painel em cabine telefônica. 
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Indoor 

Adesivo em banheiros; Adesivo em 

bebedouros; Adesivo e internet em 

elevadores; Displays diversos; Guardanapos 

em lanchonetes e restaurantes; Néon em bares 

e danceterias; Toalhas de papel em 

lanchonetes e restaurantes. 

 

Onbord 

Adesivo nas bandejas de bordo; Adesivo nos 

encostos das poltronas; Exibições de 

comercial a bordo. 

 

Pessoal 

Anúncio em vales-refeição; Comercial no 

Fale Grátis de telefones públicos; Mensagem 

no porta-bilhetes de metrô; Mensagem nos 

cartões telefônicos. 

 

Praias 

Bóias na arrebentação; Faixa puxada por 

avião; Guarda-sol; Jangadas; Lixeiras; Painel 

rebocado por barco; Sacos de lixo. 

 

Shoppings e supermercados 

Adesivo no piso; Banners internos; Cartazetes 

nos carrinhos de compras; Indicadores de 

corredores; Placas no estacionamento. 

 

 

 

 

 

Veículos 

Adesivo nas portas de táxi; Anúncio em 

bilhetes e passagens; Cartazes em barcas de 

passageiros; Cartazete interno em ônibus, 

trens e metrô; Display no encosto do banco de 

táxi com take one; Envelopamento de autos, 

trens, metrô; Luminoso no teto de táxi; 

Painéis laterais em caminhões; Painel 

rebocado por bicicleta (bikedoor); Painel 

rebocado por carro ou moto; Painel traseiro 

em táxi; Tapa-sol no pára-brisa de 

automóveis. 
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 Dordor (2007), autor francês, propõe uma classificação um tanto diferente. O autor 

afirma que uma classificação só tem interesse se permitir situar, em função de critérios 

adequados, todos os veículos de comunicação existentes para melhor compreendê-los e 

organizá-los. O autor afirma ainda que o veículo pode ser classificado em razão da mensagem 

transmitida e da influência desta no veículo, onde o ponto de encontro entre mídias e mídias 

extensivas é a midiatização de ações de relações públicas, as relações com a imprensa, o 

mecenato e os eventos, que fazem parte da Mídia Extensiva, mas utilizam as mídias 

convencionais de maneira indireta para divulgar suas iniciativas a um público maior. 

 Nesse sentido, algumas mídias que o autor sugere como Mídias Extensivas são: 

propaganda no ponto-de-venda, embalagem, promoção de redução de preço, panfletagem, 

ambientação, placas, identidade, mailing, imprensa gratuita, brindes, design global, mala 

direta de abordagem, catálogo, ponto de gôndola, mostra especializada, feiras e exposições, 

fontes interativas como sites, demonstração no ponto-de-venda, iniciativas de relações 

públicas, cartão de fidelidade, mailing de marketing de relacionamento, sorteios e mecenato 

cultural. Essa proposta traz, além de formatos específicos de mídia, ações mais pontuais no 

sentido da diferenciação dos meios convencionais.  

Outra definição importante é do Ibope, através do Target Group Index, que é um 

estudo sobre o consumo de produtos, serviços e mídia, estilo de vida e características 

sociodemográficas. Este estudo representa um passo importante para o contexto das Mídias 

Extensivas no Brasil, já foram realizadas duas pesquisas, através de entrevistas nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste 

sobre estas mídias. 

 Segundo o gerente geral da filial sul do Ibope, Domício Torres, são consideradas 

Mídias Extensivas, a publicidade aérea, volantes e panfletos, telas múltiplas de TV, displays e 

bonecos inflados, globos, cartões postais, veículos pintados, demonstrações em 

supermercados e publicidade móvel. 

 Porém é importante colocar que, segundo Dordor (2007), a concepção e a prática das 

Mídias Extensivas existem em razão das idéias e iniciativas de cada profissional ou agência e 

estas acabam por abdicar menos custos e regras precisos. Mais uma razão para ser apresentada 

de forma criativa e renovada, escapando de uma normalização e regularização rigorosa. 

Muitas vezes a repetição de modelos ou ações já terminadas que marcaram uma determinada 

técnica e pode significar falta de imaginação. 

 “Com as mídias alternativas é preciso inventar e alardear a invenção: isso é parte do 
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sucesso da operação”. O desenvolvimento da prática da mídia alternativa também estimula a 

publicidade na mídia, que se renova por meio da criatividade de suas mensagens e também 

por inovações em matéria de oferta como infomercial na TV, formatos específicos na 

imprensa como folders e todas as possibilidades de encartes múltiplos, crônicas no rádio ou 

jornadas temáticas (DORDOR, 2007, p.36) .  

 Para melhor exemplificar os tipos de Mídia Extensiva, o presente estudo traz algumas 

ações apresentadas no site do CCSP, Clube de Criação de São Paulo, com exemplos de mídia 

eletrônica, ação, impressos, formato diferenciado e adesivação. 

 A Figura 1 mostra a ação Fox Film - Jumper, onde uma tela gigante que reage aos 

movimentos das mãos foi colocada em cinemas. O cenário muda cada vez que a pessoa 

interage com a tela, levando-o para dar uma volta em vários lugares do mundo com a mesma 

facilidade dos personagens do filme, os Jumpers, que conseguem isso através da força do 

pensamento. 

 

Figura 1 – Mídia Extensiva Eletrônica 

 

A Figura 2 ilustra uma ação feita no centro das cidades de Araçatuba e Presidente 

Prudente no estado de São Paulo. Com a chamada Ofertas de perder a cabeça, um ator 

fantasiado representando um homem sem cabeça, carregava um cartaz da campanha de uma 

concessionária Peugeot. 
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Figura 2 – Ação de Mídia Extensiva 

 

A Figura 3 apresenta um banner de tortas, com a chamada ‘Ficou com água na boca?’ 

e guardanapos colados abaixo, em um supermercado. 

 

Figura 3 – Mídia Extensiva Impressa 

 

A Figura 4 mostra um monóculo que para mostrar o novo empreendimento mobiliário 

trazia fotos da decoração e da área de lazer, convidando as pessoas para dar uma espiada. 



 

 58 

 

Figura 4 – Mídia Extensiva Diferenciada 

A Figura 5 ilustra a adesivação de portas de elevadores, dando a impressão de que não 

se fecharam por completo, com o objetivo de mostrar o benefício do sensor de estacionamento 

do automóvel. 

 

Figura 5 – Mídia Extensiva de Adesivação 

 

 Tudo pode ser feito na mídia e na mídia extensiva, explorando ao máximo as 

possibilidades materiais e as diferentes linguagens dos recursos utilizáveis. De modo geral, a 
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expansão da Mídia Extensiva é um forte e poderoso estímulo para a publicidade no país e no 

mundo (DORDOR, 2007). 

 A partir do propósito desta pesquisa em analisar o contexto das mídias extensivas no 

mercado de Santa Maria, o próximo tópico trata do mercado atual, seus veículos e 

fornecedores e algumas mídias encontradas neste cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

1.5 Mercado Publicitário de Santa Maria 

 

 No cenário local a situação não é diferente do que no cenário nacional, é possível criar 

novas oportunidades e estratégias que atendam as necessidades do mercado. Porém, em Santa 

Maria há um expressivo contingente de anunciantes de pequeno e médio porte, que para 

acompanhar o mercado e suas mudanças devem adaptar-se as novas tecnologias, procurando 

sempre novas formas de comunicação mais adequadas a realidade local. 

 Pequenas e microempresas, por exemplo, rendem grandes negócios, pois, segundo 

Chinen (2002) comandam 98% dos estabelecimentos comerciais e empregam 61% da mão-

de-obra. Em números, significa mais de 40 milhões de trabalhadores que respondem por 30% 

do produto interno bruto (PIB) e pagam 42% do total de salários do nosso país. Essas 

pequenas empresas atendem diretamente ao cliente, estão perto dele e sabem suas 

necessidades. Falam ao telefone ou frente a frente com os consumidores, têm condições, 

portanto, de tirar lições da experiência e prontamente aplicá-las. 

 As empresas de pequeno e médio porte necessitam da comunicação tanto ou mais que 

as grandes empresas, e melhor seria se lidassem com um profissional (CHINEN, 2002). 

Pequenas e médias empresas, que pretendem desenvolver campanhas publicitárias, devem 

saber como funciona o sistema de negócios da propaganda e o mercado em que se está 

atuando, pois a propaganda é, atualmente, um elemento essencial da economia moderna, 

principalmente em mercados mais competitivos (GRACIOSO, 2002). 

 Para entender melhor este cenário alguns dados demográficos são bastante 

importantes, segundo estimativa do IBGE para 2007, a população de Santa Maria é de 

270.073 mil habitantes fixos e aproximadamente 30 mil habitantes flutuantes. É a 5ª maior 

cidade do estado em população e localiza-se no centro do estado do Rio Grande do Sul, 

formando uma estrutura voltada para a prestação de serviços como o comércio, a educação, a 

medicina hospitalar, os serviços rodoviários e os serviços militar e policial. A população é 

formada principalmente por militares, que são o segundo maior contingente do Brasil e por 

estudantes que buscam, em sua maioria, instituições de Ensino Superior (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2007).  

 Para traçar melhor um panorama do mercado local, seis profissionais de atendimento e 

mídia de quatro agências de comunicação, atuantes no mercado de Santa Maria, responderam 

dois questionários sobre o cenário em que trabalham. Um questionário trazia questões sobre 

mídia, respondido pelos profissionais de mídia e outro para os profissionais de atendimento, 

com questões gerais do trabalho das agências.  



 

 61 

 Analisando as respostas foi possível notar que, como afirmaram os profissionais, os 

clientes em sua maioria são prestadores de serviços, entretenimento e produtores ou 

comerciantes de bens de consumo, normalmente de nível estadual e/ou de Santa Maria. Essas 

características são bastante consideradas na construção da comunicação das empresas, pois no 

mercado local, segundo os profissionais, as verbas de comunicação dos clientes têm maiores 

investimentos, em Jornal, TV e Rádio, por ordem de importância, com uma variação apenas 

entre TV e Jornal. 

 Na verdade, mais do que o fator econômico, o que deve pesar na escolha de outra 

forma de comunicação são os objetivos e o mercado (GRACIOSO, 2002). Toda empresa deve 

e pode ter um programa regular de comunicação, adequado, obviamente, ao seu porte e às 

suas necessidades. Micro, pequenas e médias empresas muitas vezes não sabem como ampliar 

seu mercado nem no micro universo de sua vizinhança. Para alcançar seus objetivos, é 

fundamental que a preparação da peça publicitária desperte atenção, o interesse e o desejo do 

cliente (CHINEN, 2002). 

 A propaganda é uma forma de construção de imagem de marca, a médio prazo, porém, 

uma comunicação dirigida, ou a comunicação promocional, podem viabilizar respostas mais 

rápidas para pequenos e médios anunciantes. Na prática, uma sempre deve complementar a 

outra para um resultado satisfatório (GRACIOSO, 2002).  

 Não é difícil notar que, em qualquer região, as formas de comunicação dirigida ou 

promocional à disposição da pequena e média empresa são inúmeras e variadas. Vão de 

volantes, folhetos, circulares e catálogos até adesivos, calendários, agendas, brindes e outras 

peças sugeridas pela própria natureza do negócio. No contexto das mídias extensivas, só a 

imaginação é o limite (GRACIOSO, 2002). 

 Porém, segundo Chalfon (2007), os anunciantes não estão se adaptando de forma total 

às novas mídias, “o discurso é de inovação, mas a prática é bastante conservadora. Na hora do 

corte de verba são sempre as novas mídias que vão primeiro. De qualquer maneira as coisas 

vão sempre mudando, impossível não enxergar”.  

 Pensando nas mudanças do mercado publicitário e a fim de produzir ações mais 

pontuais no sentido da profissionalização do mercado local, profissionais de agências de Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul, como Art/Meio, Cia de Propagandas, Due, iDez, J.Adams, 

Latino América, Publicittà, 4SC, Tríade e Vitrine, criaram o CCCRS, Clube de Criação do 

Centro do Rio Grande do Sul. “O objetivo é promover um intercâmbio de idéias entre os 

profissionais de criação e planejamento das agências da região, mantendo um fórum 

permanente de discussão sobre assuntos relacionados ao mercado da propaganda” (PORTAL 
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DA PROPAGANDA, 2007).  

 Alguns destes profissionais do Clube de Criação, responderam ao questionário e 

afirmaram que de um modo geral uma parte dos anunciantes, clientes das agências, estão 

abertos para usar em sua comunicação, mídias extensivas, mas não são todos. Entretanto, é 

importante ressaltar que as mídias extensivas não devem substituir as mídias tradicionais. O 

mix certo entre elas é que fará a diferença perante a concorrência.  

A profissional de mídia de Santa Maria Marta Sarturi (vide questionário ANEXO B) 

acredita que, ainda existe um longo caminho a se percorrer para que as novas mídias se façam 

presentes em planejamentos de campanhas em Santa Maria. Aos poucos as mídias extensivas 

estão começando a ter lugar, muitas vezes como mídia de apoio no mix de comunicação. 

Porém mídias como internet, telefone celular e mídias indoor estão começando a ser vistas 

como complemento, é um grande passo para o mercado local. Marta Sarturi afirma ainda que 

em outras praças, como Florianópolis, o movimento dessas mídias é diferente e funciona 

muito bem, proporcionando garantia de resultados esperados pelos clientes. 

 Mas é preciso ter cuidado. Na visão de Gerardo Martínez (vide questionário ANEXO 

C), profissional de atendimento e proprietário da Latino América, agência de Santa Maria, “as 

pessoas confundem mídia extensiva com orçamento baixo e isto é um grande erro. O que 

importa é a eficiência da comunicação. Se isto vai entrar no orçamento do cliente, ou não, é 

outro problema”. De qualquer forma, Marta Sarturi ressalta que o mais importante nesse 

processo sempre será o mídia estar conectado a este leque de possibilidades midiáticas e saber 

medir a necessidade para cada cliente. 

Chalfon (2007) propõe que o momento é de repensar o papel do mídia. Hoje, se faz 

necessário saber cumprir o papel na integração das várias disciplinas da comunicação. A 

mídia terá que pensar além da própria mídia para continuar relevante, e isso não têm a ver só 

com as novas tecnologias, tem a ver com o mundo dos eventos, do conteúdo, do ponto de 

venda. Temos que saber pensar e quantificar todas as oportunidades de contato entre 

consumidor e as marcas. 

Por isso, cabe também ao anunciante discutir alternativas de comunicação com a sua 

agência sempre que possível, pois é necessário que clientes e agências conheçam bem os 

veículos disponíveis em suas praças, seus fornecedores e as alternativas oferecidas 

(GRACIOSO, 2002). 
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1.5.1 Veículos e Fornecedores de Santa Maria 

 

Esta pesquisa propõe mostrar um panorama completo do mercado, para isso contempla 

os fornecedores encontrados em Santa Maria nos diversos meios. Através de informações 

tabuladas é possível encontrar o veículo ou fornecedor, os serviços oferecidos e o contato dos 

mesmos. 

Conforme o Anuário de Mídia 2007 existem duas retransmissoras da TV Aberta: 

 

Tabela 5 – Veículos de Televisão 

 

Veículos  

(TV Aberta)  

 

Serviços e Programação 

 

Contato 

 

Outras 

Informações 

 

RBS TV Santa 

Maria (Televisão 

Imenbuí S/A) 

 

90% da programação é da 

Rede e 10% é local. Aceita 

comerciais com duração 

mínima de 15”. 

 

Av. Maurício 

Sirotsky 

Sobrinho, 25 

Telefone: 

(55) 3220 1700 

 

Canal 12. 

Rede pertencente ao 

Grupo RBS, e é 

afiliada a Rede 

Globo. 

 

Pampa Santa 

Maria (TV Santa 

Maria Ltda) 

 

87,5% da programação é 

da Rede e 12,5% é local. 

Aceita comerciais com 

duração mínima de 15”. 

 

Rua Dr. 

Bozzano, 1259 - 

13º 

Telefone:  

(55) 3223 8888 

e-mail: tvpampa 

santamaria@ 

pampa.com.br 

 

Canal 4. 

Rede pertencente a 

Pampa, e é afiliada a 

Rede Record6. 

 
 

 

Neste mercado existem também 9 emissoras de Rádio (ANUÁRIO DE MÍDIA 2007): 

 

                                                           
6 Segundo informações fornecidas por Andréia da agência Due Design e Propaganda a TV Pampa será afiliada a 
Rede TV! a partir do mês de Julho de 2008. 
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 Tabela 6 – Veículos de Rádio 

 

Veículos7 

 

Freqüência 

 

Serviços e 

Programação 

 

Contato 

 

Outras 

Informações 

 

Atlântida (Rádio 

Atlântida FM de 

Santa Maria 

Ltda.) 

 

FM – 94,3 

 

Gênero: Pop e 

Rock 

60% da 

programação é 

local e 40% é da 

Rede Atlântida. 

 

Av. Maurício 

Sirotsky 

Sobrinho, 25 

Telefone:  

(55) 3220 1700 

 

Perfil Jovem, 

classes A e B. 

Funciona 24h. 

 

Guarathan 

Notícias (Rádio 

Guarathan S/A) 

 

AM - 860 

 

Programação 50% 

de esporte e 50% 

de jornalismo 

Gênero: Regional 

90% é 

programação local 

e 10% da Rede 

Guaíba 

 

Rua Dr. 

Bozzano, 1336 - 

3º 

Telefone: (55) 

3223 3785 

www.guarathan. 

com.br 

 

Perfil Adulto, 

classes A e B. 

Funciona das 

6h às 0h. 

 

 

Imenbuí (Rádio 

Imenbuí S/A.)  

 

AM - 960 

 

Gênero: Notícias 

Programação 100% 

local 

 

Rua Valter 

Jobim, 222 

Telefone: (55) 

3212 6060 

e-mail: 

radioimenbui@ 

via-rs.net 

 

Perfil: Classes 

A e B. 

Funciona 24h. 

Cobertura de 

30 municípios 

aproximadame

nte na região 

centro do 

estado. 

                                                           
7 Para a freqüência 93,5 no Anuário de Mídia 2007 ainda consta CDN, porém a rádio que opera é a Antena 1. A 
Rádio Itapema FM, da freqüência 105,7, do Grupo RBS não consta no Anuário de Mídia 2007. 
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Medianeira 

(Rádio 

Medianeira Ltda.) 

 

AM - 1130 

 

Gênero: popular, 

regional, sertaneja. 

Programação 100% 

local. 

 

Av. Rio Branco, 

809 – centro. 

Telefone: (55) 

32229500 

e-mail: 

radiomed@terra. 

com.br 

 

Perfil: 

feminino / 

popular. 

Horário de 

funcionamento

24h. 

 

Medianeira 

(Rádio Santuário 

FM Ltda.) 

 

FM – 100,9 

 

Gênero: popular, 

regional. 

Programação 100% 

local. 

 

Av. Rio Branco, 

809 – Centro. 

Telefone: (55) 

32229500. 

e-mail: 

radiomed@terra. 

com.br 

 

Perfil: 

feminino / 

popular. 

Horário de 

funcionamento

24h. 

 

 

Nativa (Nativa 

Radiodifusão 

S/A.) 

 

FM – 99,5  

 

Gênero: gaúcha. 

Programação 100% 

local. 

 

Av. Walter 

Jobin, 222. 

Telefone: (55) 

32124222. 

e-mail: 

nativafm@  

via-rs.net 

 

Perfil: 

masculino / 

adulto das 

classes A e B. 

Horário de 

funcionamento

24h. 

Site: 

www.nativafm 

santamaria.co

m.br 
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Pampa (Rádio 

Pampa Centro 

Ltda.) 

 

FM - 104, 7 

 

Gênero: flash-back 

nacional e 

internacional. 

Programação 100% 

local. 

 
 
 
 

 

Rua Dr. Bozano, 

1259 – 13º - 

Edif. Sta Mª 

Shopping – 

Centro. 

Telefone: (55) 

32238888. 

e-mail: 

souvenir@ 

pampa.com.br 

 

Perfil: classes 

A e B. 

Horário de 

funcionamento

24h. 

 

Santamariense 

(Sociedade Rádio 

Santamariense 

Ltda.) 

 

AM - 630 

 

Gênero: eclética. 

Programação: 20% 

esporte; 20% 

jornalismo; 60% 

música. 100% 

local. 

 

Rua Paul Harris, 

2 – Centro. 

Telefone: (55) 

32223666. 

e-mail: 

radiosantamarie

nse@terra.com.

br 

 

Horário de 

funcionamento

24h. 

 

Universidade 

(Rádio 

Universidade – 

UFSM) 

 

AM - 800 

 

Gênero: Jazz, 

MPB, erudita. 

Programação: 98% 

local; 02% Rede – 

Rádio Mec. 

 

Campus da 

UFSM, s/nº - Pr. 

Reitoria – 10º  

Telefone: (55) 

32208377. 

e-mail: 

radio@mail. 

ufsm.br 

 

Perfil: Adulto, 

classes A e B. 

Horário de 

funcionamento

24h. 

 
 

Na mídia impressa o jornal líder em leitura da região centro do Rio Grande do Sul, é o 

Diário de Santa Maria, produzido na cidade (ANUÁRIO DE MÍDIA 2007). 
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Tabela 7 – Veículos de Jornal SM 

 

Veículos 

 
Contato 

 
Cadernos 
Temáticos 

 
Outras 

informações 

 

Diário de Santa 

Maria (RBS Zero 

Hora Editora 

Jornalística S/A.) 

 

Av. Mauricio Sirotsky 

Sobrinho, 25. – 

Patronato 

Telefone: (55) 

32201700. 

e-mail: 

comercial@diariosm. 

com.br. 

Site: 

www.diariosm.com.br 

 

Caderno de 

classificados; 

Cadernos de 

empregos cursos e 

concursos; 

Revista Mix; 

Segundo Caderno. 

 

Periodicidade: 

diária. 

Circulação: bancas 

– 20,25%; 

Assinaturas – 

79,75%. 

Impressão: Off-

set/cor. 

Formato: alt. 35cm, 

larg. 26,1cm. Nº de 

col.: 5, larg. col. 

4,9cm.   

 

A Razão (Empresa 

Jornalística De 

Grandi Ltda.) 

 

Rua Serafim Valandro, 

1284 

Telefone: (55) 

32225555. 

e-mail: 

arazao@arazao.com.br 

Site: 

www.arazao.com.br 

 

AR Classificados; 

AR Delas; AR 

Obra e Arte; AR 

Saúde; Caderno 

Teen; Segundo A 

Razão. 

 

Periodicidade: 

diária. 

Tiragem 

aproximada dias de 

semana: 13.000 a 

14.000; 

Tiragem 

aproximada de 

finais de semana: 

17.000 a 18.000 

(dom.). 

Impressão: Off-

set/cor. 

Formato: alt. 36cm, 

larg. 26cm;  5 col., 

larg. col. 4,8 cm. 
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Alguns Jornais com impressão em Porto Alegre e circulação em todo o estado, 

também são fornecedores de Santa Maria (ANUÁRIO DE MÍDIA 2007). 

 

Tabela 8 – Veículos de Jornal POA 

 
Veículos 

 
Contato 

 
Cadernos 
Temáticos 

 
Outras informações 

 

Correio do Povo 

(Empresa 

Jornalística 

Caldas Júnior 

Ltda.) 

 

Rua Caldas Júnior, 219 – 

POA. 

Telefone: (51) 32244555. 

e-mail: 

correio@correiodopovo. 

com. br 

 

Classificados; 

Folha da tarde; 

Vitrine. 

 

Periodicidade: diária. 

Circulação: 1% 

bancas, 99% 

assinaturas. 

Impressão: Off-

set/cor;  

Formato: alt.36cm, 

larg. 26cm. Nº col.: 5, 

larg. col. 4,9cm.  

 

Jornal do 

Comércio (Cia. 

Jornalística JC 

Jarros). 

 

Av. João Pessoa, 1282 – 

Santana – POA. 

Telefone: (51) 32131300. 

e-mail: 

comercial@jornaldo 

comercio.com.br 

 

Luiz Borges; 

Pedro Maciel. 

 

Periodicidade: seg a 

sex. 

Circulação: 4% 

bancas, 95% 

assinaturas, 1% 

cortesia. 

Impressão: Off-

set/cor. 

Formato: alt. 35cm, 

larg. 26,1cm; Nº 

col.:5, larg. col. 

4,9cm. 
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Diário Gaúcho 

(RBS Zero Hora 

Editora 

Jornalística S/A). 

 

Av. Ipiranga, 1075 – 

Azenha – POA. 

Telefone: (51) 32184900. 

e-mail: 

revprograma@yahoo. 

com.br. 

site: 

www.dg.clicrbs.com.br 

 

Informações não 

estavam 

disponíveis no 

Anuário de Mídia 

2007. 

 

Periodicidade: 

mensal. 

Circulação: 10% 

bancas; 10% 

assinaturas; 80% 

cortesia. 

Impressão: off-set. 

Formato: alt.36cm; 

larg. 26cm; Nº de 

col.: 5, larg.col. 

4,9cm. 

 

Jornal O Sul 

(Empresa 

Jornalística 

Pampa Ltda). 

 

Rua Orfanatrófio, 711 – 

Alto Teresópolis – POA. 

Telefone: (51) 32182588. 

e-mail: 

anuncios@osul.com.br 

 

Beleza e Saúde; 

Decoração; 

Gastronomia e 

Personagens; 

Magazine; 

Marcas Veículos. 

 

Periodicidade: diária. 

Impressão: Off-

set/cor. 

Formato: alt. 36cm, 

larg.26,1cm; Nº de 

col.:5, larg. col. 

4,9cm. 

 

Zero Hora (RBS 

– Zero Hora 

Editora 

Jornalística S/A). 

 

Av. Ipiranga, 1075 – 

Azenha – POA. 

Telefone: (51) 32184900. 

e-mail: 

renato.mesquita@zero 

hora.com.br. 

Site: www.rbs.com.br 

 

Cadernos de 

Esporte; 

Campo&Lavoura; 

Casa&Cia; 

Classificados; 

Cultura; 

Gastronomia; 

Gestão; 

Globaltch; Guia 

Mascotes; Meu 

Filho; Patrola; 

Revista Donna 

 

Periodicidade: diária. 

Circulação: 13% 

bancas; 80% 

assinaturas; 5% 

cortesia. 

Impressão: Off-

set/cor. 

Formato: alt. 35cm, 

larg. 26,1cm; Nº de 

col.: 5, larg col. 

4,9cm. 
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ZH; Segundo 

Caderno; Sobre 

Rodas; TV-Show; 

Vestibular; 

Viagem; Vida; 

ZH Digital.  

 
 

Cobrindo boa parte do estado e toda a região de Santa Maria, a SM Outdoor configura-

se como uma das maiores fornecedoras de mídia exterior do estado. Filiada a Central Outdoor 

que distribui mídias exteriores por todo o país. 

 

Tabela 9 – SM Outdoor 

 

Fornecedor 

 

Serviços/Mídias 

 

Contato 

 

SM Outdoor 

 

Adesivação de Frota, Busdoor, 

Front Light, Impressão digital, 

Movedoor, Outdoor, Painel 

Rodoviário, Painel Triedro, Ponto-

de-venda e Relógio Triedro. 

 

Rua João Rolin, 211 

Bairro N. Sra. de Lourdes  

Telefone/Fax: (55) 3222 6155 

e-mail: 

smoutdoor@smoutdoor.com.br 

Fonte: www.smoutdoor.com.br 

 

Existem outras empresas de outdoor e mídias exteriores na cidade, porém a SM 

Outdoor é a principal empresa e é originária da cidade. 

 Seguindo o contexto de fornecedores, Lupetti (2006) diz que há igualmente uma 

infinidade de fornecedores de serviços, que tornam possível o trabalho das agências, como: as 

gráficas, os birôs de impressão, os fotógrafos, as agências de modelos, as produtoras de áudio 

e vídeo, os institutos de pesquisa, as montadoras de estandes, os fornecedores de brindes e 

muitos outros. O mercado local possui vários desses fornecedores, o que torna viável a 

produção de diversas alternativas de mídias. A tabela abaixo traz informações sobre as alguns 

fornecedores de serviços como gráfica, brindes e camisetas. 
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 Tabela 10 – Fornecedores Diversos 

 

Fornecedor 

 

Serviços 

 

Observações 

 

Contato 

Jungton 

Comunicação 

Visual 

Adesivos de piso, 

plotagem, bótons 

almofadas personalizadas, 

back-light, impressão 

digital, bandeirolas, 

adesivos. 

Está a 30 anos no 

mercado. 

Galeria Village Center  

Rua Dr. Bozano, 968 - 

Sala 9. 

Telefone/Fax: (55) 3221 

7731  

e-mail: 

contato@jungton.com.br 

arte@jungton.com.br 

Propa 

Comunicação 

Visual 

Adesivos de parede, 

painéis, totens, front light, 

back light, banners, faixas, 

placas de identificação, 

fachadas, sinalizações de 

veículos, vitrines e 

eventos, busdoors, mantas 

magnéticas, relógios e 

imãs. 

Também oferece 

serviços de 

criação. 

Av. N. Sra. Medianeira, 

1499 

Telefone/Fax: (55) 3221-

3751 

e-mail: 

propasm@terra.com.br 

 

Prefference 

Brindes 

Agendas, bonés, bótons, 

calculadoras, camisetas, 

canecas, canetas, 

chaveiros, facas, linha 

escritório, linha feminina, 

relógio de parede, de 

pulso e despertadores, 

troféus. 

 RS 509, nº 4281 – Faixa 

Velha de Camobi 

Telefones: (55) 3223.1212 

e (55) 3223.6963 

e-mail: atendimento@ 

prefferencebrindes.com.br 

Fotoligraf 

Fotolito e 

Sinalização 

Fotolitos, chapas e 

impressos de grande 

formato. 

 Rua das Magnólias, 47 

Bairro Patronato 

Telefone: (55) 3222-5314 

e-mail: 

fotolito@fotoligraf.com.br 
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Gráfica e 

Editora Pallotti 

Boletins Informativos, 

livros com capa dura e 

brochura, revistas, jornais, 

periódicos, selos adesivos, 

etiquetas, rótulos e tags, 

faixas e marcadores de 

gôndolas, cadernos 

escolares, agendas, 

blocos, calendários, 

cartões e postais, cupoms 

e cartelas, mapas, guias, 

catálogos, encartes, bulas, 

polígrafos, malas diretas e 

folders, folhetos, cartazes 

e embalagens diversas. 

 Av. Presidente Vargas, 

115 

Bairro Patronato 

Telefone: (55) 3220 4500 

e-mail: 

dina@pallotti.com.br 

denise@pallotti.com.br 

gilmar@pallotti.com.br 

sonia@pallotti.com.br 

Sulgraf 

Camisetas 

Camisetas de vários 

tamanhos, cores e 

estampas. 

Empresa de 

camisetas e 

estamparia, 

especializada 

também em 

camisetas 

universitárias. 

Rua Vale Machado, 950 - 

sala 11 

Bairro Rosário 

Telefone: (55) 3026 0868 

e-mail: 

contato@sulgraf.com.br 

 Fonte: www.jungton.com.br, www.propa.com.br, www.preferencebrindes.com.br, 

www.fotoligraf.com.br, www.pallotti.com.br/grafica, www.sulgraf.com.br. 

 

 Existem ainda uma série de gráficas convencionais e expressas como: Camobi, 

Pozzatti, Multipress, Offset, Universitária, WR, H Binato, Ponto Gráfico, A Leal, Cunha 

Artes, Gama Gassen, Copigraf, Dinâmica, Home, Grafisul, Megapixell, Plugcenter, Modelo, 

Vida Grafi, Alto Contraste, Arte Sul, Atual Card, Diamantcard, Digigraph, Almeida, Bataiolli, 

Mídia Brasil, Ideal, Medianeira, Omega, Pão dos Pobres, Providencce, Santa Maria, Vitória, 

Witti, Nitro Design, Paper Copy e Visual Cartões (GUIA CIDADE). 

Como se vê, não é por falta de bons veículos e fornecedores que deixamos de fazer 

propaganda. Há de todos os tipos e para todas as necessidades, em diferentes regiões do país. 

Os grandes anunciantes utilizam esses veículos para atingir milhões de pessoas, em todo o 
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Brasil. Investem verbas milionárias em suas campanhas. Contudo, pequenos e médios 

anunciantes podem escolher um ou mais veículos de pequena penetração, para atingir somente 

a parte do mercado que lhe interessa, o que despende um valor menor (Gracioso, 2002).  

Nesse contexto o pequeno e médio empreendedor não pode perder contato com a 

realidade que o cerca. A melhor fonte de informação e inspiração ainda é o próprio mercado 

local, que permite um melhor conhecimento acerca das necessidades, anseios e aspirações dos 

seus consumidores (Gracioso, 2002). 

 

 

1.5.2 Exemplos de Mídias Extensivas encontradas em Santa Maria 

 

 Para exemplificar as mídias extensivas produzidas no mercado local, este estudo traz 

fotos de algumas mídias ainda em veiculação ou que foram veiculadas há pouco tempo. 

 

As Figuras 6 e 7 mostram uma lixeira localizada na rua Floriano Peixoto, na esquina com a 

rua Dr. Bozano. É uma mídia para divulgação de marca e contatos. 

 

Figura 6 – Lixeira Exposição de Marca - Por Danielle Stoever 
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Figura 7 – Lixeira Detalhe - Por Danielle Stoever 

 

 A Figura 8 traz adesivos colocados nas capas de DVD’s alugados em uma locadora, 

os adesivos convidam os consumidores a comprar pizzas para acompanhar o filme com a 

chamada ‘Escolheu o filme? Agora só falta o sabor’. 

 

 

Figura 8 – DVD e Adesivo - Por Danielle Stoever 
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 As Figuras 9 e 10 mostram os displays, porta-cartaz, colocados ao lado de uma escada 

rolante em um shopping para apresentar aos visitantes as lojas encontradas no 

estabelecimento. 

 

Figura 9 – Displays - Por Danielle Stoever 

 

 

Figura 10 – Displays Detalhe - Por Danielle Stoever 

 

 As Figuras 11 e 12 são de um adesivo de uma casa noturna da cidade que no seu 

último aniversário divulgou uma nova identidade visual e uma das ações para promove-la foi 

a adesivação de carros no estacionamento da mesma. 
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Figura 11 – Adesivo no Carro – Por Danielle Stoever 

 

 

Figura 12 – Adesivo Detalhe – Por Danielle Stoever 

 

 E por último as Figuras 13, 14 e 15 mostram uma ação promovida no mês de maio de 

2008, onde três empresas, uma pizzaria, uma escola de idiomas e uma loja de roupas 

ofereceram cinco mil reais em prêmios, dos estabelecimentos, para a pessoa que desvendasse 

o mistério proposto seguindo as pistas deixadas pelos anunciantes. A comunicação desta 

promoção utilizou de banners, outdoors, uma Kombi adesivada e dois atores fantasiados de 

Sherlock Holmes e Mr. Watson, personagens da literatura inglesa. 
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Figura 13 – Kombi – Por Danielle Stoever 

 

 

Figura 14 – Atores 

Fonte: www.challengerbrasil.com.br 
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Figura 15 – Banner 

Fonte: www.challengerbrasil.com.br 

 

 De forma resumida, é importante dizer que para se produzir um estudo mais localizado 

é necessário buscar fontes em um mercado mais amplo, para entender as formas de estrutura e 

para se obter bases mais completas acerca do que já se produz. Assim a referente pesquisa, 

buscou conhecer a evolução e o contexto atual do mercado brasileiro para então tratar do 

mercado de Santa Maria. 

 O capítulo seguinte traz a metodologia adotada neste trabalho, a fim de coordenar os 

esforços e métodos em prol da análise e da constatação final a serem apresentadas. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado neste trabalho, define o 

objeto de estudo e os procedimentos adotados durante o seu desenvolvimento. 

Assim, para atender aos objetivos delineados, trata-se de uma pesquisa de natureza 

quali-quantitativa, pois deverá analisar de forma detalhada e interpretativa os fatos. Na 

pesquisa qualitativa, 

deve-se considerar que há termos nas respostas dadas tão carregadas de valores, que 
só um participante do sistema social estudado, que vive e conhece a realidade 
daquele grupo, pode compreendê-los e interpreta-los. Por esse motivo, é a pesquisa 
mais utilizada e necessária nas ciências sociais. Na pesquisa qualitativa o 
pesquisador participa, compreende e interpreta (MICHEL, 2005, p.33). 
 

Porém, como afirma Richardson (1999), na coleta de dados e entrevistas a pesquisa 

qualitativa pode enriquecer as informações obtidas, particularmente pela profundidade e pelo 

detalhamento das técnicas qualitativas e, na análise das informações, as técnicas quantitativas 

podem contribuir para verificar informações e reinterpretar observações qualitativas, 

permitindo conclusões mais objetivas. 

Desse modo, os fundamentos deste estudo baseiam-se no uso do método exploratório, 

“este tipo de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos, dispensando a elaboração de hipóteses” (MICHEL, 2005, p.32). 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pois o referente estudo, bem 

como sua aplicação, comprovam-se através das teorias desenvolvidas na Fundamentação 

Teórica. Este método auxilia na definição de objetivos e levanta informações sobre o assunto. 

Tem por finalidade coletar informações e conhecimentos prévios, acerca do problema a ser 

respondido, por meio de registros, anotações e apontamentos que se relacionam com o tema 

de interesse, de forma a se organizar melhor o conhecimento inserido na redação do trabalho 

(MICHEL, 2005). 

Para dar maior suporte ao estudo exploratório desenvolvido, foram aplicados, através 

de e-mails, questionários para uma coleta de dados mais minuciosa sobre o mercado de Santa 

Maria. Michel (2005, p.46) explica que, “o questionário é constituído por uma séria ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Nesse tipo de técnica, existe ainda a vantagem da obtenção de respostas mais rápidas, 

alcançando grande número de dados essenciais e complementares para esta pesquisa.  

Assim para entender os critérios de seleção do objeto de estudo e sua conjuntura no 

espaço local, este capítulo apresenta a Seleção de Corpus e, conseguinte, os Passos da 
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Análise, produzida por meio de entrevistas. 

 

 

2.1. Seleção de Corpus 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa são as mídias extensivas, analisadas no contexto do 

mercado local, Santa Maria. Para entender os fatores que levam, especialmente, pequenos e 

médios anunciantes a fazerem uso dessas mídias em suas campanhas, ou a darem preferência 

para mídias convencionais como televisão e jornal, o trabalho traz a visão das agências de 

comunicação da cidade.  

 O critério de seleção de pequenos e médios anunciantes, parte do pressuposto que 

algumas mídias extensivas são mais adequadas para a comunicação dessas empresas do que 

campanhas de mídia de massa. Esses anunciantes possuem públicos mais delimitados e 

podem produzir, de forma a obter bons resultados, uma comunicação mais direcionada, 

usando também mídias extensivas. 

Conforme dados encontrados no site da Prefeitura de Santa Maria, tomados como base 

para esta pesquisa, a cidade tem sua economia baseada no comércio, na educação e na 

medicina hospitalar, que representam, em sua maioria, micro, pequenos e médios anunciantes.  

Sendo assim, este estudo busca conhecer melhor a configuração do mercado local em função 

de pequenos e médios anunciantes. 

Logo, para entender esta configuração foi estipulado que seriam procuradas as oito 

agências credenciadas pelo CENP em Santa Maria, para se obter informações a respeito dos 

anunciantes, do mercado e a visão que estas têm sobre o uso de mídias extensivas para 

pequenas e médias empresas. As oito agências credenciadas no CENP são Art Meio 

Propaganda, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, J. Adams Propaganda, Latino 

América Comunicação, Orium Publicidade, Pubblicita/Sul Propaganda e Tríade Gestão de 

Imagem. 

Recentemente mais duas agências conseguiram a certificação, a 4SC e a Intermédia 

Comunicação e Marketing, porém, sendo este um fato muito novo, datado ainda deste mês de 

Junho de 2008, optou-se por continuar com o critério anteriormente adotado. 

Prosseguindo, foi também necessário a escolha de um profissional para representar 

cada uma das agências, para isso a pesquisa determinou que os profissionais de mídia 

estariam mais aptos para fornecer as informações necessárias, visto que trata-se 

principalmente do objeto de estudo, mídias extensivas. 
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2.2 Passos da Análise 

 

É imprescindível nesta pesquisa o uso de entrevista para potenciar o caráter qualitativo 

da análise e dessa forma conhecer a visão dos profissionais de mídia das agências de 

comunicação de Santa Maria. De acordo com Michel (2005, p. 42) “a entrevista é considerada 

um instrumento de excelência da investigação social, pois estabelece uma conversação face a 

face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária”.  

A entrevista imprime maior flexibilidade e permite esclarecimentos e perguntas, 

traduzindo a oportunidade de obter-se dados relevantes para a pesquisa que não se encontram 

em fontes documentais (MICHEL, 2005). A pesquisa utilizou a técnica da entrevista semi-

estruturada, a partir de um Roteiro para Entrevista (vide ANEXO D), que traz perguntas 

especificadas, mas o entrevistador fica mais livre para ir além das respostas e estabelecer um 

diálogo com o entrevistado. Essa técnica auxilia na obtenção de um maior foco na pesquisa 

(RICHARDSON, 1999). 

As entrevistas feitas com oito profissionais das agências de comunicação de Santa 

Maria, credenciadas no CENP, foram gravadas e estão contidas em sua totalidade em CD’s, 

pois, julga-se mais adequada para a análise a transcrição parcial das entrevistas. Também foi 

adotado o critério de reserva de identificação, tanto para as agências, quanto para os 

profissionais, adotando nomenclaturas como Agência A e Mídia A, Agência B e Mídia B, e 

assim por diante, conforme a ordem das entrevistas. Este critério foi adotado para preservar as 

informações dadas pelas agências. 

A análise das entrevistas propõe delinear a visão das agências de comunicação sobre o 

uso de mídias extensivas na comunicação de pequenos e médios anunciantes de Santa Maria, 

para responder quais os fatores que influenciam no uso, ou não, dessas mídias. As primeiras 

perguntas estabelecidas na entrevista buscam alguns conhecimentos gerais, como o tamanho e 

a estrutura das agências, os tipos de anunciantes e tipos de fornecedores. A entrevista visa 

ainda conhecer o trabalho das agências, se há desenvolvimento de briefing, de planejamento 

de comunicação e mídia, a documentação destes serviços, os meios mais utilizados, contratos 

e remuneração. 

E por fim, as últimas perguntas visam saber se as agências propõe mídias extensivas 

aos clientes, se estes estão abertos para o uso dessas mídias, se os profissionais entrevistados 

acreditam em uma resposta positiva dos consumidores, a forma de remuneração para estas 

mídias e a opinião dos profissionais sobre algumas questões da mídia extensiva. 
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Como as primeiras perguntas configuram-se em um caráter mais quantitativo, estas 

serão apresentadas em forma de tabelas e as demais respostas transcritas e analisadas em 

caráter qualitativo. Dessa forma, busca-se contemplar e corresponder aos objetivos traçados 

por esta pesquisa. Coletando e analisando informações juntamente com profissionais do 

mercado publicitário e anunciantes. 
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3. MÍDIAS EXTENSIVAS:  UMA VISÃO DAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO DE 

SANTA MARIA 

 

 De acordo com o que foi exposto nos capítulos anteriores este estudo propõe que 

pequenos e médios anunciantes podem desenvolver uma comunicação direcionada ao seu 

público-alvo, de forma a comunicar-se com os reais possíveis consumidores, em uma 

abrangência menor, porém com maior qualidade. Trata-se de investir mais em mídias 

extensivas e menos em mídias de massa, onde o foco é reduzido. 

 Essas empresas de pequeno e médio porte representam a economia de Santa Maria, e 

cada um possui um público mais específico, viabilizando a comunicação proposta neste 

trabalho. As agências de comunicação que atendem estes clientes conhecem a realidade do 

mercado local, portanto a partir de uma visão destas agências, representadas por seus 

profissionais de mídia, é que está análise se sustenta para entender quais os fatores que 

influenciam os pequenos e médios anunciantes de Santa Maria a usarem mídias extensivas nas 

suas ações de comunicação. 

 Para todas as oito agências entrevistadas, credenciadas no CENP, foi perguntado 

quantos profissionais trabalham nas mesmas, e os setores que as agências possuem. Portanto é 

possível notar que as agências se configuram da seguinte forma: 

 

Tabela 11 – Agências 

 

Agência 

 

Número de 

Funcionários 

 

Setores (profissionais) 

 

Mídia  

 

Planejamento 

de Comunicação 

Agência A 08 Atendimento, Mídia, Criação 

(Direção de Arte, Ilustração), 

Assessoria de Imprensa, 

Financeiro. 

01 profissional Não possui setor 

específico de 

planejamento. 

Agência B 05 Atendimento, Mídia, Criação, 

Planejamento de Comunicação. 

01 profissional 02 profissionais 

trabalham com 

planejamento. 
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Agência C 08 Atendimento, Planejamento de 

Comunicação, Mídia, Criação, 

Produção Gráfica, Produção 

Eletrônica, Financeiro. 

01 profissional O planejamento é 

produzido pelo 

profissional de 

atendimento. 

Agência D 08 Financeiro, Captação de novas 

contas, Logística, Criação 

(Diração de Arte, Concepção e 

Redação), Mídia e Atendimento. 

01 profissional Não possui setor 

específico de 

planejamento. 

Agência E 11 Atendimento, Criação, 

Produção Gráfica, Produção 

Eletrônica, Mídia. 

01 profissional Não possui setor 

específico de 

planejamento. 

Agência F 12 Mídia, Atendimento, Direção de 

Criação, Direção de Arte, 

Produção, Planejamento de 

Comunicação. 

01 profissional Trabalho 

desenvolvido pelo 

profissional de mídia 

junto ao atendimento. 

Agência G 05 Criação (Direção de Arte e 

Redação), Atendimento e Mídia. 

01 profissional Não possui setor 

específico de 

planejamento. 

Agência H 04 Atendimento, Mídia, Criação 

(Direção de Arte), Web Design. 

02 

profissionais 

Não possui setor 

específico de 

planejamento. 

 
 

 A maioria das agências é bastante tradicional no mercado de Santa Maria, estão à pelo 

menos 10 anos no mercado, com exceção de apenas três. Os profissionais também afirmaram 

que de um modo geral, as cartas de clientes são formadas por empresas de comércio, serviços, 

indústrias e setor educacional, respectivamente. São em grande parte de Santa Maria, alguns 

atendem o estado e outros poucos a nível nacional. 

 Quanto aos fornecedores os profissionais disseram que as gráficas convencionais e as 

produtoras de vídeo e áudio são as mais usadas. Com estas repostas é possível aferir que as 

agências trabalham com uma estrutura básica, porém completa, mas ainda não existem 

profissionais especializados no planejamento de comunicação, esta função é sempre 

desempenha pelos profissionais de mídia ou atendimento. É possível dizer ainda que os 

clientes atendidos por estas agências se encaixam no perfil de pequenos e médios anunciantes 

provenientes do comércio e da prestação de serviços, como a educação, tal qual foi colocado 
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neste estudo. 

 Com uma visão geral da estrutura das agências e dos seus clientes, partindo para uma 

análise do trabalho das mesmas, a tabela abaixo mostra as questões sobre o uso do briefing 

como documento, o uso de mídias avulsas, a periodicidade dos contratos, os meios mais 

usados e a forma de remuneração mais comum. 

 

Tabela 12 - Trabalho das agências 

Agências Uso do 

briefing 

como 

documento 

Compra de 

mídia avulsa 

Periodicidade de 

contratos entre 

clientes e 

fornecedores 

Meios de 

Comunicação mais 

usados 

Formas de 

remunera

ção mais 

comuns 

Agência A Sim, com 

reuniões de 

pauta 

semanais. 

Por e-mail 

ou 

documento 

em papel, 

específico 

para cada 

setor. 

Sim, os 

pequenos 

anunciantes. 

3 meses e anual 

normalmente para 

rádio. 

Rádio, Jornal e TV. Fee mensal 

e eventual 

comissão. 

Agência B Não. Sim, para 

clientes que 

anunciam de 

forma mais 

esporádica. 

Anual, pois as 

vantagens são maiores. 

Jornal, TV e 

Impressos. 

Por Job. 

Agência C Sim, todos 

tem acesso 

ao mesmo 

briefing 

disponível 

no servidor, 

em rede. 

Sim, para 

clientes que não 

tem 

planejamento 

de 

comunicação. 

Anual e 3 meses. Jornal, Rádio, TV e 

também Outdoor.  

Fee mensal 

e por Job. 
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Agência D Sim, tudo é 

sempre 

documenta-

do e 

colocado no 

sistema. 

Sim, em razão 

de ações e 

campanhas 

específicas que 

surgem fora do 

planejamento 

de 

comunicação. 

6 meses, depende 

muito do cliente. 

Impressos, Meio 

Digital e Rádio, TV, 

Jornal e Outdoor em 

um mesmo nível. 

Por Job, 

sobre a 

criação, em 

alguns 

casos a 

comissão é 

adicional. 

Agência E Sim, para 

decidir os 

tipos de 

campanha, 

ajustado 

conforme as 

necessidades 

dos setores. 

Sim, 

campanhas 

sazonais e 

específicas. 

3 meses. TV, Jornal e Rádio. Não soube 

responder. 

Fica a 

cargo da 

parte 

administra-

tiva. 

Agência F Sim, há o 

uso do 

programa 

Siga, um 

software 

para 

agências de 

comunicação 

É colocado 

no sistema e 

é distribuído 

para cada 

setor. 

Sim. Anual. TV, Jornal e Rádio. Depende 

do cliente. 

Pode ser 

Fee 

mensal, 

comissão, 

ou pelo 

valor da 

criação, 

normal-

mente para 

clientes de 

outros 

estados. 

Agência G Não. Não. Anual e a maioria 6 

meses. 

Impressos, Jornal, 

TV. 

Por Job. 

Agência H Sim, por e-

mail. 

Sim. Anual. Jornal, TV, Rádio. Fee 

mensal. 

 
 

É possível notar a partir da análise dessa tabela que a maioria das agências trabalham 

com briefing e seus clientes compram mídia avulsa normalmente para campanhas sazonais. A 

maioria dos contratos são anuais e os meios mais utilizados são Jornal, TV e Rádio, com um 
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investimento um pouco menor em impressos e outdoors. A forma de remuneração mais usada 

entre as agências e clientes é bem variada. 

A partir desse momento pode-se partir para uma análise sobre o trabalho desenvolvido 

pelas agências com mídias extensivas, objeto de estudo desta pesquisa. Como foi colocado 

anteriormente é muito importante o desenvolvimento de um planejamento de comunicação 

para que se possa abranger nas campanhas as mídias extensivas. Buscando conhecer melhor 

esse trabalho nas agências, os profissionais de mídia foram questionados se havia o 

desenvolvimento de um planejamento com definição de público-alvo, posicionamento, 

objetivo, estratégias, análise da situação do mercado e oportunidades. Foram também 

questionados se há o planejamento de mídia com definição de objetivo, estratégias, táticas, 

público-alvo, cobertura, alcance, freqüência, análise da adequação e características dos meios, 

quantidade e distribuição de verba, cronograma, período de campanha e relação de peças, e se 

este é construído a partir do planejamento de comunicação. E ainda, se os dois são montados 

em forma de documento. 

 

Tabela 13 - Planejamentos 

Agências Planejamento de 

Comunicação 

Em forma de 

documento 

Planejamento 

de Mídia 

Em forma de 

documento 

O Planejamento 

de Mídia é a 

partir do 

Planejamento de 

Comunicação 

Agência A Sim, para os 

maiores clientes, 

normalmente 

semestral ou 

anual, e toda 

semana é 

verificado. 

Sim. Sim, antes de 

procurar os 

meios, para 

depois fazer o 

orçamento. 

Sim. Sim. 

Agência B Sim, parte das 

definições 

propostas. Porém 

é muito difícil que 

as empresas 

definam um 

público-alvo. É 

feito para alguns 

clientes. 

Sim. Parcialmente, 

não há 

determinação de 

verba, por causa 

dos contratos. 

Mais informal. Sim. 
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Agência C Completo é feito 

geralmente para 

clientes novos, e 

ano a ano é 

renovado. Alguns 

clientes não tem 

costume de 

trabalhar com 

Planejamento de 

Comunicação, 

mas depois que 

vêem os 

resultados ao 

trabalhar com 

planejamento, 

percebem  a 

importância. É 

feito todo o final 

de ano, em 

novembro. 

Sim, serve como 

uma agenda 

eletrônica para 

partir para os 

Jobs. 

Sim, de uma 

maneira um 

pouco mais 

informal. 

Trabalha com 

informações dos 

veículos. É 

montado um 

plano de mídia 

em razão de cada 

campanha. 

Sim, Sim. 

Agência D Alguns clientes 

não querem 

planejamento. 

Para os que fazem 

é feito a partir de 

dados não 

profissionais, sem 

pesquisa formal. 

A partir do que o 

cliente fala. Feito 

no início do ano, 

em janeiro. 

Sim. Para algumas 

ocasiões. 

Sim. Sim. 

Agência E Sim, observando 

cada tipo de 

campanha. 

Mais Informal. É feito em alguns 

casos, pois 

alguns clientes já 

tem mídias 

estabelecidas. 

Sim, mas é de 

uso interno. 

Sim. 
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Agência F Sim, anual feito 

em novembro e 

dezembro. Todas 

as informações 

são construídas no 

primeiro, depois 

passa a ser um 

plano de ações. 

Sim. Sim, para todos 

os tipos de mídia, 

inclusive mídia 

avulsa. 

Sim. Sim. 

Agência G É mais informal. 

Já foram feitos 

alguns, em 

novembro e 

dezembro. 

Não, é mais 

verbal. 

Não. É mais em 

função de 

orçamentos e 

cronogramas. 

Não. __ 

Agência H Sim Sim. Sim. Sim, é enviado 

para o cliente 

aprová-lo. 

Sim. 

 
 

Assim, entende-se que a maioria das agências faz uso de planejamento de 

comunicação, porém baseado em informações dadas desde o começo do trabalho com o 

cliente. Já o planejamento de mídia funciona mais como um plano, resumido, mostrando 

cronogramas, orçamentos e meios a serem utilizados. Esses esforços, de acordo com os 

profissionais entrevistados, estão sempre relacionados, o plano de mídia sempre construído a 

partir do planejamento de comunicação e do que a comunicação de cada cliente se propõe. 

Nas questões direcionadas as mídias extensivas, apenas uma agência afirma não 

apresentar essas mídias nas propostas aos clientes, as outras sete apresentam e já produziram. 

Alguns exemplos citados contemplam ações com atores distribuindo abraços, beijos e flores 

durante o natal, em um shopping da cidade, colocação de guardanapos com tags de uma loja 

de roupa em um jantar do dia dos namorados, ações na internet, principalmente no Orkut e no 

Youtube, envolvendo marketing viral, as sacolas retornáveis utilizadas nos supermercados, 

placas de esquina nas ruas da cidade e brindes para clientes de uma indústria. 

Os profissionais responderam que a forma mais utilizada de remuneração para este 

tipo de mídia é pelo valor da criação, já que não são todas as mídias que possibilitam a 

comissão. Eles responderam ainda que pelo menos metade dos seus clientes estão abertos para 

o uso de mídias extensivas, porém alguns ainda são bastante conservadores. O Mídia F, 

coloca ainda que muitos clientes usam a mídia extensiva e não sabem que estão usando esse 
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tipo de mídia, falta conhecimento e esforços para que as agências demonstrem esse 

conhecimento aos seus clientes. 

Porém os profissionais acreditam em uma resposta positiva dos consumidores, eles 

também afirmam ser uma aposta viável para pequenos e médios anunciantes. O Mídia C disse 

que 

 

é uma grande solução para esses clientes, principalmente porque muitos não têm  
verba para trabalhar com televisão, hoje Jornal é mais caro também, então é uma 
coisa assim bastante marcante. A gente vem trabalhando cada vez mais nisso e vem 
percebendo que as pessoas, os próprios clientes, estão percebendo um retorno disso. 
Sendo que antes eles duvidavam, entendiam que só aquela mídia tradicional é que 
dava retorno. 
 

O Mídia F também afirmou que essas mídias atendem às necessidades desses 

anunciantes “não só em termos de valores, como de visibilidade”. Os profissionais 

entrevistados das oito agências indicam que a maior dificuldade em relação ao uso de mídias 

extensivas está ligada a falta de pesquisa para comprovar a eficiência dessas peças e também a 

aprovação por parte de alguns clientes mais tradicionais e conservadores. O Mídia F, 

novamente colocou que na verdade trata-se da falta de conhecimento. Mesmo anunciantes 

mais conservadores fariam uso mais amplo dessas mídias se houvesse maior entendimento do 

que existe e como funcionam, e este conhecimento deve ser proporcionado em grande parte 

pelas agências. 

Ainda tratando da questão da falta de pesquisa os profissionais colocaram que algumas 

medidas tomadas são a apresentação de casos e campanhas que deram certo anteriormente e a 

busca de informações que reforcem as justificativas nas propostas em qualquer meio. É um 

trabalho que deve ser desenvolvido aos poucos com os clientes, pois como afirmou o Mídia 

A, muitos clientes “não tem o pensamento que o consumidor mudou”, é preciso mostrar a 

cada trabalho os resultados para então propor mídias extensivas que contemplem uma 

abrangência maior. O Mídia C, acredita também que seria necessário mais empresas que 

apresentem novos formatos e pesquisas de mídias extensivas. 

Logo, de um modo geral, esta pesquisa buscou primeiro traçar referências quanto a 

teoria que envolve o trabalho cotidiano das agências, de forma a entender melhor o que 

acontece no mercado de Santa Maria. Pode-se dizer que ainda é preciso investir muito em 

planejamento de comunicação para que este seja um trabalho profissional respeitado e 

considerado necessário também pelos anunciantes. 

Esse trabalho pode facilitar e oferecer vantagens criativas para a comunicação das 

empresas, bem como a viabilização do uso de mídias extensivas no mercado local produzindo 
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campanhas direcionadas e focadas no público-alvo, trazendo resultados positivos para os 

anunciantes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa partiu do intuito de trabalhar com planejamento de comunicação, 

matéria ensinada nos últimos semestres da faculdade de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda pela professora orientadora deste referente trabalho final de graduação. Durante o 

trabalho desenvolvido em sala de aula e em uma das agências entrevistadas surgiu o interesse 

em estudar as mídias extensivas no contexto de Santa Maria. 

 Pois, ao desenvolver planejamentos de comunicação para pequenas e médias empresas 

da cidade, apresentando propostas de mídias extensivas a fim de imprimir para a comunicação 

das empresas ações inovadoras e definitivamente focadas no público-alvo, foi possível notar 

pouca familiaridade e uma certa resistência dos anunciantes em produzir mídias desse tipo no 

mercado local. 

 Foi necessário então, unir os dois temas: planejamento de comunicação e mídias 

extensivas. Pois, é imprescindível para a produção destas mídias o desenvolvimento de um 

planejamento detalhado, que mostre para qualquer pessoa envolvida que o leia como 

funcionam cada uma das propostas. 

 Esta presente pesquisa buscou então a visão das agências, representadas por seus 

profissionais de mídias, para entender que fatores influenciam anunciantes de pequeno e 

médio porte a usarem, ou não, mídias extensivas em suas campanhas. Partindo do 

entendimento de que em Santa Maria a maior parte dos anunciantes são pequenas e médias 

empresas e que no mercado local há pouco desenvolvimento de mídias extensivas, foram 

feitas primeiramente várias suposições. 

 O uso de mídias extensivas em menor escala poderia ser decorrência do pouco 

conhecimento por parte dos anunciantes em relação a estas mídias, ou talvez a falta de 

propostas das agências incluindo mídias extensivas. Essas suposições, dentre várias, eram as 

que mais se destacavam. 

 A partir de todo o processo de pesquisa, desde a pré-banca, foi possível entender 

vários outros fatores determinantes no uso destas mídias no mercado local. As mídias 

extensivas por possuírem uma infinidade de formatos, podendo variar conforme a criatividade 

e a pertinência de cada profissional que irá criar e propor, gera muitas divergências no meio 

publicitário. Não se tem uma classificação clara do que é mídia extensiva e do que é mídia 

convencional, também não há um uso linear de nomenclatura, muitos chamam de alternativas 

e outros buscam referências em outras praças, fora do país, chamando de below the line ou no 

media. O fato é que, apenas existe um consenso sobre a definição, são veículos fora das 
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mídias de massa, que abordam o público-alvo em variados locais, muitas vezes de forma 

inusitada. 

 E apesar destas mídias terem a capacidade de atender à necessidades de comunicação 

com verbas menores, como muitas vezes os anunciantes pequenos dispõem, nem sempre só o 

emprego de mídias extensivas poderá resolver essas necessidades. É preciso analisar cada 

caso de forma específica, em alguns o mix entre mídias extensivas e mídias convencionais é 

que irá desempenhar uma comunicação de maior resultado. Em outros casos, a mídia 

extensiva precisará de um apoio nas mídias convencionais e, em outros ainda, o mix de mídias 

extensivas é o que trará resultados satisfatórios. 

 Pensando ainda no contexto local, foi possível aferir através das entrevistas uma 

realidade um tanto tradicional entre os anunciantes. Alguns ainda não entendem a necessidade 

de se produzir uma comunicação bem direcionada, que fale diretamente com o público-alvo, 

justamente porque não acreditam na delimitação de seus públicos.  

 As mídias convencionais como jornal, televisão e rádio são as mais usadas, segundo os 

relatos dos profissionais de mídia das agências. Precisamente pela sua visibilidade e por seus 

números os anunciantes preferem anunciar onde todos possam vê-los e ouvi-los. Se sabe hoje 

que esses meios geram a saturação de mensagens, e sem o número certo de inserções, sem 

uma mensagem realmente eficaz, que consiga prender a atenção dos possíveis consumidores, 

não serão obtidos os melhores resultados. 

 Esse pensamento entre os anunciantes é proveniente também da falta de pesquisas, de 

números e meios para se comprovar o uso válido de mídias extensivas. As agências, de um 

modo geral, afirmaram que o custo de pesquisas, tanto para avaliações prévias ou posteriores, 

é muito alto. É preciso arriscar e recorrer a casos de sucesso em outras praças para validar o 

uso dessas mídias, dificultando a aprovação dos anunciantes que não sentem segurança para 

investir nas mesmas. 

 Para as agências, existe ainda outro determinante. É preciso pensar na remuneração, 

pois muitas vezes as mídias extensivas trazem um trabalho bastante dispendioso e não existe 

uma forma regulamentada de remuneração para este tipo de mídia, o mais comum é colocar 

um preço baseado na criação que nem sempre pode ser suficiente, visto o trabalho e o custo-

benefício aplicado. 

 Com todos esses fatores, ainda sim se nota um esforço das agências em propor mídias 

extensivas para seus clientes e em algumas agências o real uso e posterior resultado positivo 

dessas mídias. Portanto, se faz necessário dizer que o mercado local está mudando, 

paulatinamente, mas está.  
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 É preciso ações mais pontuais no sentido de mostrar e comprovar aos anunciantes que 

as mídias extensivas, bem como as novas propostas de comunicação existentes no meio 

publicitário, significam investimentos focados e definitivamente adequados para se produzir 

comunicação de qualidade e de resultados. Investir mais no setor e na importância do 

planejamento de comunicação é uma das ações possíveis. Além disso, a simples e constante 

proposta de ações e mídias extensivas, se bem justificadas, podem ajudar a mudar a 

configuração do mercado local. 

 Recursos existem em Santa Maria. Há uma infinidade de fornecedores de vários tipos, 

instituições formam a cada ano novos profissionais atualizados e a economia baseada no 

comércio, na prestação de serviços, na educação e na medicina favorece a comunicação. A 

cidade, mesmo que situada no interior do estado, dispõe de um grande universo de empresas 

de diversos setores, o que imprime durante todo o ano uma ampla circulação de pessoas e 

públicos variados, que representam para todas as empresas consumidores em potencial. 

 Fica nesta pesquisa a esperança de que os profissionais de comunicação trabalhem de 

forma mais homogênea para mudar a visão do mercado de um modo geral, em prol da 

inovação, da criatividade e da profissionalização. 
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APÊNDICE A  – Termo de Autorização de Uso de Declaração – Marta Sarturi 

 

          

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Eu Marta H. Sarturi, portadora da Carteira de Identidade n° 1038568257 e do CPF n° 

498820900/87, residente à Rua F. B. Lermen, n° 171,  na cidade de Itaara - RS, autorizo o 

uso de minhas declarações, escritas em questionário, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO, no Trabalho Final de Graduação MÍDIAS EXTENSIVAS NO MERCADO 

DE SANTA MARIA: PLANEJAMENTO E USO . A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso das declarações acima mencionadas em todo território nacional 

e no exterior, em trabalhos a serem produzidos na disciplina de TRABALHO FINAL DE 

GRADUAÇÃO II, do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, do 

CENTRO UNIVERISTÁRIO FRANCISCANO. 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos e assino a presente 

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
Santa Maria, 20 de Junho de 2008. 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Cedente 
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APÊNDICE B  – Termo de Autorização de Uso de Declaração – Gerardo Martínez 

 

          

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Eu Gerardo Martínez, portador do CPF n° 47600055015 , residente à Avenida 

Presidente Vargas, n° 1483, na cidade de Santa Mari a - RS, autorizo o uso de minhas 

declarações, escritas em questionário, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO, no 

Trabalho Final de Graduação MÍDIAS EXTENSIVAS NO MERCADO DE SANTA MARIA: 

PLANEJAMENTO E USO . A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo 

o uso das declarações acima mencionadas em todo território nacional e no exterior, em 

trabalhos a serem produzidos na disciplina de TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II, do 

Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, do CENTRO UNIVERISTÁRIO 

FRANCISCANO. 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos e assino a presente 

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
Santa Maria, 23 de Junho de 2008. 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Cedente 
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APÊNDICE C - Questionário para Profissionais de Atendimento de Santa Maria 
 
Agência: Orium 
Atendimento: Leandro Alves 
 
 

O questionário abaixo contém perguntas de respostas diretas e rápidas, com apenas três 
questões discursivas. Podem ser marcadas mais de uma alternativa, conforme a situação 
apresentada. Obrigada pela colaboração. 

 
 
1 - Sobre a Agência: 
 
Quais departamentos possui? 
(x) Criação 
(x) Mídia 
(x) Atendimento 
(  ) Tráfego 
(  ) Produção gráfica 
(x) Produção eletrônica 
(x) Fotografia 
(x) Planejamento de Comunicação 
(x) Marketing 
(x) Consultoria 
(x) Relações Públicas 
(x) Assessoria de Imprensa 
(  ) Outros. Quais? 
 
 
Está a quantos anos no mercado?  
 
4 anos 
 
 
2 - Sobre os Clientes: 
 
Atende a que tipos de clientes? 
(x) Serviços 
(x) Bens de Consumo 
(x) Entretenimento 
(x) Bens Industriais 
(x) Associações 
(  ) Governo 
(  ) Outros. Especifique 
 
 
 
São clientes originários de(o): 
(x) Nível Nacional 
(x) Rio Grande do Sul 
(x) Porto Alegre 
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(x) Santa Maria 
(  ) Fronteira do estado 
(  ) Litoral do estado 
(x) Serra Gaúcha 
(x) Centro do estado 
(  ) Norte do estado 
(x) Outros estados: Paraná 
 
 
3 - Sobre a Comunicação: 
 
Em que tipos de meios, comumente, são aplicadas as verbas de comunicação (maior parte): 
(x) Televisão Aberta 
(  ) Televisão Fechada 
(x) Rádio 
(x) Jornal 
(x) Revista 
(  ) Cinema 
(x) Outdoors e painéis 
(  ) Mobiliário Urbano 
(x) Internet 
(  ) Outros. Especifique 
 
 
 
Nas propostas a agência costuma apresentar mídias extensivas como parte das campanhas? 
(x)Sim   (  )Não 
 
A agência já fez uso de mídias extensivas? 
(  )Sim   (x)Não 
 
Se sim, quais? 
 
 
 
Que tipos de fornecedores a agência costuma trabalhar? 
(x) Gráficos 
(x) Imagens (Fotografia) 
(x) Produtoras de RTVC 
(  ) Birôs de Impressão 
(x) Agência de Modelos 
(x) Institutos de Pesquisa 
(x) Brindes 
(  ) Mobiliário Urbano 
(x) Eventos 
(  ) Outros. Quais? 
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4 – Opinião do Profissional de Atendimento: 
 
Qual a sua opinião sobre o uso de mídias extensivas na comunicação de pequenos e médios 
anunciantes? Você acredita em uma resposta positiva dos consumidores em potencial a essas 
mídias?  
 

Acredito que sim, a absorção dessa idéia normalmente é dificultada por parte do 
cliente. 

 
 
Cite um exemplo de sucesso, se houver, no uso de mídias extensivas em campanhas 
produzidas na agência que você trabalha. 
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APÊNDICE D - Questionário para Profissionais de Atendimento de Santa Maria 
 
Agência: TRÍADE 
Atendimento: Natália Teixeira Brandão 
 
 

O questionário abaixo contém perguntas de respostas diretas e rápidas, com apenas três 
questões discursivas. Podem ser marcadas mais de uma alternativa, conforme a situação 
apresentada. Obrigada pela colaboração. 

 
 
1 - Sobre a Agência: 
 
Quais departamentos possui? 
(x) Criação 
(  ) Mídia 
(x) Atendimento 
(  ) Tráfego 
(x) Produção gráfica 
(  ) Produção eletrônica 
(x) Fotografia 
(x) Planejamento de Comunicação 
(  ) Marketing 
(  ) Consultoria 
(  ) Relações Públicas 
(  ) Assessoria de Imprensa 
(  ) Outros. Quais? 
 
 
 
Está a quantos anos no mercado?  
 
7 anos 
 
 
2 - Sobre os Clientes: 
 
Atende a que tipos de clientes? 
(x) Serviços 
(x) Bens de Consumo 
(x) Entretenimento 
(  ) Bens Industriais 
(  ) Associações 
(  ) Governo 
(  ) Outros. Especifique 
 
 
São clientes originários de(o): 
(  ) Nível Nacional 
(x) Rio Grande do Sul 
(  ) Porto Alegre 
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(x) Santa Maria 
(  ) Fronteira do estado 
(  ) Litoral do estado 
(  ) Serra Gaúcha 
(  ) Centro do estado 
(  ) Norte do estado 
(  ) Outros estados 
 
 
3 - Sobre a Comunicação: 
 
Em que tipos de meios, comumente, são aplicadas as verbas de comunicação (maior parte): 
(x) Televisão Aberta 
(  ) Televisão Fechada 
(  ) Rádio 
(x) Jornal 
(  ) Revista 
(  ) Cinema 
(  ) Outdoors e painéis 
(  ) Mobiliário Urbano 
(  ) Internet 
(  ) Outros. Especifique 
 
 
 
Nas propostas a agência costuma apresentar mídias extensivas como parte das campanhas? 
(x)Sim   (  )Não 
 
 
A agência já fez uso de mídias extensivas?  
(x)Sim   (  )Não 
 
 
Se sim, quais? 
 
 
 
Que tipos de fornecedores a agência costuma trabalhar? 
(x) Gráficos 
(  ) Imagens (Fotografia) 
(x) Produtoras de RTVC 
(  ) Birôs de Impressão 
(  ) Agência de Modelos 
(  ) Institutos de Pesquisa 
(x) Brindes 
(  ) Mobiliário Urbano 
(  ) Eventos 
(  ) Outros. Quais? 
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4 – Opinião do Profissional de Atendimento: 
 
Qual a sua opinião sobre o uso de mídias extensivas na comunicação de pequenos e médios 
anunciantes? Você acredita em uma resposta positiva dos consumidores em potencial a essas 
mídias?  
 

Sim, acredito que uma mídia continua é necessário quando se quer fixar a marca do 
cliente. 
 
Cite um exemplo de sucesso, se houver, no uso de mídias extensivas em campanhas 
produzidas na agência que você trabalha. 
 

Um exemplo atual é a campanha de lançamento das sacolas retornáveis da Rede Vivo. 
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APÊNDICE E - Questionário para os Profissionais de Mídias das Agências de Santa 

Maria 

 

Agência: J. AdamsPropaganda 

Profissional de Mídia: JaquelineAdams  

 
 

1. Cite os três meios mais usados na comunicação de seus clientes por ordem de 
importância (veículos). 

 
Jornal, TV e Rádio. 

  
 

2. Em sua agência, há desenvolvimento de Planejamento de Comunicação? E 
planejamento de mídia?De comunicação, alguns clientes têm.  

 
De mídia, o planejamento acontece em função dos contratos com veículos.  

  
 

3. Os clientes que trabalham com sua agência compram mídia avulsa? 
 

Muito.  
  
 

4. Qual a periodicidade de contrato usada comumente entre cliente e exibidores 
(fornecedores)? 

 
1 ano é o mais comum.  

  
 

5. Que estilo de comunicação seguem os clientes na agência em que você trabalha (ex.: 
conservador, pouco flexível, tradicional, cauteloso, moderado, tenaz, ousado, 
moderno, arrojado, receptivo, inovador etc.)? 

 
Conservador. 
  

  
6. Na sua opinião, os clientes estão abertos ao uso de novas mídias? 

 
Sim. 
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APÊNDICE F - Questionário para os Profissionais de Mídias das Agências de Santa 

Maria 

 

Agência: Orium Publicidade 

Profissional de Mídia: Leandro Alves 

 
 

1. Cite os três meios mais usados na comunicação de seus clientes por ordem de 
importância (veículos).  

 
Jornal, TV e Rádio. A importância depende de cada objetivo de comunicação. 

 
 
2. Em sua agência, há desenvolvimento de Planejamento de Comunicação? E 

planejamento de mídia?  
 

Sim. 
 

 
3. Os clientes que trabalham com sua agência compram mídia avulsa?  
 

Se for válido para o planejamento sim, mas as opções mais “baratas” e usadas são 
sempre patrocínios de programas. 
 
 
4. Qual a periodicidade de contrato usada comumente entre cliente e exibidores 

(fornecedores)?  
 
3 a 6 meses. 

 
 
5. Que estilo de comunicação seguem os clientes na agência em que você trabalha (ex.: 

conservador, pouco flexível, tradicional, cauteloso, moderado, tenaz, ousado, 
moderno, arrojado, receptivo, inovador etc.)?  

 
Depende do público a se atingir. 

 
 

6. Na sua opinião, os clientes estão abertos ao uso de novas mídias? 
 

Os clientes são bem variados, alguns sim outros não, de uma forma geral diria 
que metade dos clientes estão abertos. 
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APÊNDICE G - Questionário para os Profissionais de Mídias das Agências de Santa 

Maria 

 

Agência: TRÍADE GESTÃO DE IMAGEM 

Profissional de Mídia: Letícia Chiappa 

 

1. Cite os três meios mais usados na comunicação de seus clientes por ordem de 
importância (veículos). 

 
Na mídia tradicional, seriam TV, jornal e rádio, entretanto estamos sempre buscando 

alternativas de no media. 
  
 

2. Em sua agência, há desenvolvimento de Planejamento de Comunicação? E 
planejamento de mídia? 

 
A mensagem só se consolida com a repetição – não confundir com chatice – o que sempre 

demanda um planejamento de mídia, a fim de definir a freqüência utilizada, e de 
comunicação, para definir a pertinência do que se está dizendo de cada produto ou serviço. 
  
 

3. Os clientes que trabalham com sua agência compram mídia avulsa? 
 

Eventualmente sim, embora a preferência seja por contratos longos. 
  
 

4. Qual a periodicidade de contrato usada comumente entre cliente e exibidores 
(fornecedores)? 

 
Os contratos maiores são renovados ano a ano, patrocínios geralmente são fechados 

por três meses. 
  
 

5. Que estilo de comunicação seguem os clientes na agência em que você trabalha (ex.: 
conservador, pouco flexível, tradicional, cauteloso, moderado, tenaz, ousado, 
moderno, arrojado, receptivo, inovador etc.)? 

 
Cada cliente é um caso, como sempre se diz, mas é muito caro fazer achismo. É função da 

agência debater com o cliente os meios que melhor que se adaptam às suas necessidades e 
fazê-los serem notados neste meio, seja qual ele for. 
 
 

6. Na sua opinião, os clientes estão abertos ao uso de novas mídias? 

 

Certamente. Mais do que nunca, é tempo de modificar padrões e avançar na eficácia 
da mensagem. 
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ANEXO A - Modelo 4: Plano ampliado de comunicação integrada de marketing 

Fonte: Adaptado de Tavares (2007, p. 134). 

 

1. Apresentação de negócios 

 INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO: razão social e nome-fantasia; ramo 

de negócio; classificação do negócio: micro, pequena, média ou grande empresa. 

 CNPJ; endereço físico e eletrônico, telefone, fax, e-mail etc.; número de funcionários; 

missão e visão; tempo de mercado; imagem no mercado. 

 INFORMAÇÕES SOBRE A MARCA: explicação institucional e técnica de 

logomarca/logotipo. Qual relação entre imagem real e a desejada no mercado? 

 PRODUTO/SERVIÇO: características do produto ou serviço a ser trabalhado na 

campanha; pontos fortes e fracos; diferencial; preço intermediário e sugerido final; imagem 

no mercado. 

 E QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO CONVENIENTE. 

 

2. Análise do ambiente: interno e externo 

 AMBIENTE INTERNO: analisar detalhadamente as variáveis e subvariáveis internas: 

� 4 Ps: produto, preço, promoção (campanhas, planos) e distribuição/logística. 

� Produção. 

� Vendas. 

� Contas a pagar. 

� Participação no mercado. 

� Custos. 

� Lucros. 

� Investimentos anteriores em comunicação: definição e valores. 

� Tecnologia. 

� Público Interno. 

� Posicionamento empresarial. 

� E qualquer outra variável e subvariável conveniente. 

 

 Sugestão de um quadro-resumo abrangendo: variáveis internas, avaliação (indicadores 

e grau de importância), diagnóstico, ações propostas nas variáveis relacionadas a 

comunicação e observações gerais. 
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INDICADORES 

� Ponto muito forte. 

� Ponto forte. 

� Ponto regular. 

� Ponto fraco. 

� Ponto muito fraco. 

 

Seguindo o grau de relevância: 

� Muito alta. 

� Alta. 

� Média. 

� Baixa 

 

 

Variáveis 

Internas 

Avaliação: 

indicadores e 

grau de 

importância 

 

 

Diagnóstico 

Ações propostas 

nas variáveis 

relacionadas a 

comunicação 

Observações/ 

riscos, justificativas, 

status etc. 

     

     

 
 

 AMBIENTE EXTERNO - microambiente: analisar detalhadamente as variáveis e 

subvariáveis externas: 

� Fornecedores. 

� Distribuidores. 

� Concorrentes 

� Clientes: atuais e potenciais. 

� Outros públicos de interesse. 

� E qualquer outra variável ou subvariável conveniente. 

 

 AMBIENTE EXTERNO - macroambiente: analisar detalhadamente as variáveis e 

subvariáveis externas: 

� Econômicas. 

� Políticas e legais. 

� Social e cultural. 
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� Tecnológicas. 

� Tendências sobre as variáveis e subvariáveis acima. 

 

 Sugestão de um quadro-resumo abrangendo: variáveis externas, ameaças, 

oportunidades, grau de importância, diagnóstico, ações propostas para a comunicação e 

observações gerais. 

 

 

Variáveis 

Externas 

Avaliação: 

indicadores e 

grau de 

importância 

 

 

Diagnóstico 

Ações propostas 

nas variáveis 

relacionadas a 

comunicação 

Observações/ 

riscos, justificativas, 

status etc. 

     

     

 
 

3. Motivos para fazer comunicação 

 Quais problemas e/ou oportunidades levaram a organização a fazer um plano de 

comunicação? Entre os citados, poderemos ter mais de um motivo. Mas é imprescindível 

definir claramente o motivo mais importante para a campanha. 

 

4. Detalhamento dos públicos de interesse da campanha 

� Principal. 

� Secundário. 

� Terciário. 

� Influenciadores. 

 

 As características devem abranger variáveis demográficas, psicográficas. E qualquer 

outra variável conveniente. 

 

5. Definição e justificativa do tipo da campanha 

 Nesta etapa, deve-se definir o tipo geral/específicos da campanha. Uma campanha 

poderá ter um ou mais tipos. Quando a mesma possuir mais de um, é fundamental defini-los e 

justificá-los. 
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Dúvida Comum 

 Até quantos tipos de campanha podem ser trabalhados em um único plano? Não existe 

regra sobre esta questão. Mas o bom senso prevalece. Se necessário, é aconselhável trabalhar 

com no máximo dois tipos de campanha, obviamente se ambos se complementarem para 

solucionar o(s) problema(s) principal(is) da campanha. É importante lembrar que este item 

está relacionado com outros itens do plano, e o foco da campanha não poderá ampliar-se 

muito, pois neste caso há o risco de perder o mesmo. 

 Os principais tipos de campanha são: 

� Lançamento de produto. 

� Posicionamento. 

� Reposicionamento. 

� Incentivo. 

� Lembrança de marca. 

� Institucional. 

� Cooperada. 

� Manutenção de lançamento. 

� Guarda-chuva ou Campanha de Linha de Produtos8. 

� Etc. 

 

6. Resumo da avaliação do mercado 

 Consiste em avaliar, resumidamente, algumas variáveis mercadológicas em que a 

organização atua ou pretende atuar. Nesta avaliação, é importante levar em consideração duas 

situações: 

1. O mercado atual (a empresa já atua no mercado) - características mercadológicas no 

presente e no passado (histórico dos anos anteriores): 

� Lucratividade. 

� Número de unidades do produto vendido. 

� Épocas (horas, dias, meses etc.) mais e menos vendidos do produto com 

justificativas. 

� Oportunidades para o aumento, estabilização ou a redução nas vendas/consumo, 

número de consumidores. E qualquer outra informação conveniente. 

                                                           
8 Segundo Lupetti (2004), citada por Tavares (2007), reúne as características da campanha institucional e de 
propaganda. Conceitua a empresa, fixa sua imagem e informa sua linha de produtos. Normalmente apresenta 
toda a linha de produtos, evidenciando a marca. 



 

 115 

2. O mercado potencial (onde a empresa pretende atuar) - características mercadológicas 

para o mercado potencial: 

� Lucratividade desejada. 

� Número de unidades de vendas esperado. 

� Oportunidades para o aumento, a estabilização ou a redução nas vendas (horas, 

dias, meses etc.), com justificativas. 

� Demanda pessoal. 

� E qualquer outra informação conveniente. 

 

3. Características gerais do mercado em que a empresa atua ou atuará: 

� Informações demográficas. 

� Informações psicográficas. 

� E qualquer outra informação conveniente. 

 

4. Tendências mercadológicas de redução, estabilização ou crescimento, com justificativas, 

em relação ao tipo de negócio: produto e/ou serviço em nível internacional, nacional, 

estadual, municipal etc. 

 

7. Diagnóstico comparativo da comunicação integrada de marketing com os principais 

concorrentes. 

 Consiste em analisar a comunicação integrada de marketing dos principais 

concorrentes, fazendo uma comparação com a comunicação integrada de marketing da 

organização. A análise poderá levantar oportunidades e/ou problemas para a empresa que não 

foram identificados anteriormente. Sendo assim, as estratégias de comunicação poderão sofrer 

ou não alterações imediatas ou futuras em função das ações dos concorrentes. Para este 

tópico, é sugerido um quadro comparativo, para facilitar a leitura e o entendimento do 

diagnóstico. 

Observações: 

1. O ideal é que a análise seja feita com os três principais concorrentes. 

2. A análise poderá ser realizada com concorrentes diretos e/ou indiretos. 

3. Aspectos qualitativos (subjetivos) e quantitativos (objetivos) devem fazer parte da 

avaliação. 
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Ferramentas 

de C.I.M 

Concorrente 

1 

Concorrente 

2 

Concorrente 

3 

Problemas 

para a 

empresa 

Oportunidades 

para a empresa 

Propaganda      

Publicidade      

Promoção de 

Vendas 

     

Merchandising      

Relações 

Públicas 

     

Marketing 

Direto 

     

Outros      

 
 

8. Objetivos e metas principais e secundárias de marketing 

 Nessa etapa, pode-se definir um ou mais de um objetivo e uma meta de marketing para 

a empresa. No segundo caso, mesmo havendo mais de um objetivo e meta, é importante 

separá-los em principal e secundário. Assim, os objetivos de comunicação ficarão mais claros 

sobre o objetivo principal. É importante lembrar que, como estamos trabalhando com um 

processo, todos os itens do plano estão relacionados direta ou indiretamente. Neste item, por 

exemplo, há a relação direta com alguns outros itens do plano, tais como: tipos de campanha, 

objetivos de comunicação e, conseqüentemente, estratégias de comunicação etc. 

 Para qualquer objetivo e meta, principais ou secundários, deve-se definir: 

�  O que se deseja alcançar? 

� Quanto se deseja alcançar? 

� Em quanto tempo se deseja alcançar? 

 

 É de extrema importância justificar o(s) motivo(s) sobre a definição dos objetivos e 

metas: principais e secundários. 

 

9. Objetivos e metas de comunicação 

� Qual o “problema” a ser resolvido pela comunicação? 

� Qual o posicionamento de comunicação do produto? 

� Qual o tema, conceito ou mote da campanha? 
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� Qual a promessa principal e sua justificativa? 

� Quais informações relevantes devem ser repassadas para a criação: som, texto, 

imagem? O que deve fazer parte e o que não deve fazer parte da criação, etc.? 

 

10. Decisões sobre a comunicação integrada de marketing 

� Definir a forma de comunicação/informação criativa: comparação, humor, 

testemunho, demonstração do produto, efeito-causa, problema-solução, contando 

história do dia-a-dia, a evolução ocorrida com o produto/serviço adquirido, criação 

de ícones/mascotes, musical, informação etc. 

� Definir as ferramentas ou técnicas de comunicação e justificá-las: publicidade, 

propaganda, merchandising, marketing direto, relações públicas, etc. 

� Definir os meios que serão utilizados e justificá-los. 

� Definir os veículos a serem utilizados e justificá-los. 

� Definir os formatos ou formas a serem trabalhadas, justificando-as. 

 

Observação: para mídias exteriores, incluir a localização e quantidade. 

 

� Definir os períodos de ação/inserção de cada técnica, meio e veículo acima, 

justificando os mesmos. 

 

Observação: as programações de mídia deverão estar anexadas. 

 

 O planejador poderá optar pelas definições apresentadas e/ou desenvolver um plano de 

mídia para complementar as decisões sobre comunicação, especificamente sobre a técnica de 

propaganda, contendo os seguintes tópicos: 

1. Informações fundamentais: produto, serviço, idéia etc. 

2. Informações sobre o mercado. 

3. Informações sobre os concorrentes. 

4. Definição do público-alvo. 

5. Objetivo e meta de marketing. 

6. Objetivo de comunicação. 

7. Orçamento de mídia. 

8. Estratégias de mída. 

9. Táticas de mídia. 
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10. Avaliação. 

11. Anexos. 

 

Observação: o modelo descrito é simples e objetivo. Evidentemente, existem várias 

metodologias para planos de mídia, desde os mais simples aos mais amplos e detalhados. 

 

11. Definição das formas de controle e acompanhamento sobre os resultados da 

campanha 

� Quais as formas de controle adotadas na campanha? 

� Quais os indicadores criados para a avaliação da campanha? Os indicadores irão 

abranger a pré-campanha: criação publicitária; e/ou pós-campanha: indicadores de 

mídia e/ou marketing. 

� Quais pessoas serão responsáveis pela avaliação? 

� Qual o tempo de avaliação antes, durante e depois? 

 

12. Definição sobre o investimento da campanha 

� Definição do tipo de investimento da campanha: percentual sobre vendas, 

experiência profissional, verba prevista nos planos estratégicos e/ou de marketing, 

verba como percentual de custo individual do produto, verba com base no último 

plano de comunicação e qualquer outra forma de determinação. 

� Investimentos da campanha: criação, produção, mídia, extras. 

� Orçamento comprometido. 

 

13. Anexos do plano 

 Qualquer informação, dados, pesquisas e estatísticas que servem para embasar o 

plano, inclusive layouts, roteiros e story-boards da campanha. Os mesmos devem possuir no 

mínimo título, meio e formato. Além, do briefing. 
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ANEXO B - Questionário para os Profissionais de Mídias das Agências de Santa Maria 

 

Agência: Latino América Comunicação 

Profissional de Mídia: Marta Sarturi 

 

 
1. Cite os três meios mais usados na comunicação de seus clientes por ordem de 

importância (veículos). 
 
- TV 
- Jornal 
- Rádio 
 
 

2. Em sua agência, há desenvolvimento de Planejamento de Comunicação? E 
planejamento de mídia? 

  
 Sim, para todos os clientes. 
 

 
3. Os clientes que trabalham com sua agência compram mídia avulsa? 
 

Sim, com freqüência, principalmente anúncios de oportunidade. 
 
 
4. Qual a periodicidade de contrato usada comumente entre cliente e exibidores 

(fornecedores)? 
 

Podemos dizer que em relação a custo benefício o meio TV é o que fazemos contratos 
mais longos, tipo anual, já os meios como rádios ou jornais por exemplo, são contratos de 
3, 6  meses e até anual, porém outros meios como outdoor, busdoor, não fazemos um 
contrato , fazemos sim uma estratégia de veiculação que pode variar conforme a 
necessidade de cada ação. 

Portanto vai muito da estratégia feita para cada cliente, tipo, se é importante pra ele um 
contrato em função dos benefícios, ou se uma mídia avulsa irá resolver. 

 
 

5. Que estilo de comunicação seguem os clientes na agência em que você trabalha (ex.: 
conservador, pouco flexível, tradicional, cauteloso, moderado, tenaz, ousado, 
moderno, arrojado, receptivo, inovador etc.)? 

 
 Hoje podemos dizer que temos de todos os tipos, nunca podemos esquecer o cenário 
onde estamos focados com este ou aquele cliente, se é local, regional, estadual ou mesmo 
nacional, dependendo da abrangência, as limitações são maiores ou menores, mas todo o 
cliente é cauteloso em relação a sua verba aplicada em mídia para sim só investir quando 
temos certeza do retorno, e as inovações tem de partir da agência para eles, pois nossa 
função é conhecer o cliente e saber o que melhor se adéqua a ele. 
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6. Na sua opinião, os clientes estão abertos ao uso de novas mídias? 

 
Acredito que temos um longo caminho ainda pra novas mídias se fazerem presentes 

em planejamentos estratégicos de suas campanhas, o que podemos notar é que aos poucos 
elas estão começando a ter um lugar, nem que seja como mídia de apoio, de suporte para o 
mix do planejamento ficar redondo. Mas mídias como internet, telefone celular, mídias in 
door, estão começando a ser vistas como complemento, e já estamos dando um grande 
passo. Este comentário é baseado no cenário de Santa Maria, ok? Não falo de outras 
praças, pois não sei a aceitação, posso ao menos dizer que em minha experiência como 
Gerente de Mídia em uma agência de Florianópolis, pude perceber um outro movimento 
destas mídias, pois além destas, temos ainda revistas, mídias em elevadores (TV com 
transmissão pela internet) que funcionam muito, às vezes sozinhas, e o resultado é o 
esperado pelo cliente. Por isso concluo que o mais importante neste processo sempre será 
o mídia que estiver conectado a este leque de possibilidades midiáticas e saber dosar com 
filtros de necessidade para cada cliente. 
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ANEXO C - Questionário para Profissionais de Atendimento de Santa Maria 
 
Agência: Latino América Comunicação 
Atendimento: Gerardo Martínez 
 
 

O questionário abaixo contém perguntas de respostas diretas e rápidas, com apenas três 
questões discursivas. Podem ser marcadas mais de uma alternativa, conforme a situação 
apresentada. Obrigada pela colaboração. 

 
 
1 - Sobre a Agência: 
 
 
Quais departamentos possui? 
(x) Criação 
(x) Mídia 
(x) Atendimento 
(  ) Tráfego 
(  ) Produção gráfica 
(  ) Produção eletrônica 
(  ) Fotografia 
(x) Planejamento de Comunicação 
(  ) Marketing 
(  ) Consultoria 
(  ) Relações Públicas 
(  ) Assessoria de Imprensa 
(  ) Outros. Quais? _________________________________________________________ 
 
 
Está a quantos anos no mercado? 
 
14 anos. 
 
 
2 - Sobre os Clientes: 
 
Atende a que tipos de clientes? 
(x) Serviços 
(x) Bens de Consumo 
(x) Entretenimento 
(x) Bens Industriais 
(x) Associações 
(  ) Governo 
(  ) Outros. Especifique. 
 
 
São clientes originários de(o): 
(  ) Nível Nacional 
(x) Rio Grande do Sul 
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(  ) Porto Alegre 
(  ) Santa Maria 
(  ) Fronteira do estado 
(  ) Litoral do estado 
(  ) Serra Gaúcha 
(  ) Centro do estado 
(  ) Norte do estado 
(  ) Outros estados 
 
 
3 - Sobre a Comunicação: 
 
Em que tipos de meios, comumente, são aplicadas as verbas de comunicação (maior parte): 
(x) Televisão Aberta 
(x) Televisão Fechada 
(x) Rádio 
(x) Jornal 
(x) Revista 
(  ) Cinema 
(x) Outdoors e painéis 
(x) Mobiliário Urbano 
(x) Internet 
(x) Outros. Especifique.  
 
Depende do cliente e da necessidade do cliente. 
 
 
Nas propostas a agência costuma apresentar mídias extensivas como parte das campanhas? 
(x) Sim   (  ) Não 
 
 
A agência já fez uso de mídias extensivas? 
(x) Sim   (  ) Não 
 
 
Se sim, quais? 
 

Depende da necessidade do cliente e também do que você chama de mídia extensiva. 
Pois, tem muita mídia extensiva que já está virando ou já virou mídia base. Como carros de 
som e bike-door. A própria panfletagem, com ou sem ação, virou mídia rotineira. 
 
 
Que tipos de fornecedores a agência costuma trabalhar? 
(x) Gráficos 
(x) Imagens (Fotografia) 
(x) Produtoras de RTVC 
(x) Birôs de Impressão 
(x) Agência de Modelos 
(x) Institutos de Pesquisa 
(x) Brindes 
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(x) Mobiliário Urbano 
(x) Eventos 
(x) Outros. Quais?  
 
Variados. 
 
 
4 – Opinião do Profissional de Atendimento: 
 
Qual a sua opinião sobre o uso de mídias extensivas na comunicação de pequenos e médios 
anunciantes? Você acredita em uma resposta positiva dos consumidores em potencial a essas 
mídias?  
 

Parece conversa fiada, mas na verdade tudo depende. As pessoas confundem mídia 
extensiva com orçamento baixo e isto é um grande erro. O que importa é a eficiência da 
comunicação. Se isto vai entrar no orçamento do cliente ou  não, é outro problema. Já 
realizamos ações direcionadas de marketing com custos maiores que uma mídia de televisão 
regional. 
 
 
Cite um exemplo de sucesso, se houver, no uso de mídias extensivas em campanhas 
produzidas na agência que você trabalha. 
 

Tem vários exemplos e muitos deles são estratégicos. Mas posso comentar para quais 
clientes WIZARD, HONDA, SISLIMPA, HANGAR, GAIGER, entre outros. 
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ANEXO D - Roteiro da Entrevista 

Aos Profissionais de Mídia das 8 agências credenciadas pelo CENP em Santa Maria. 

 

Sobre a entrevista: 

I) A pesquisa será gravada para posteriormente ser transcrita.  

II)  Para preservar as informações fornecidas pelas agências será adotada a seguinte metodologia: 

� As agências receberão identificações como Agência A, Agência B, Agência C e assim por diante, 

conforme a ordem por data de cada entrevista. 

� Os Profissionais entrevistados também receberão identificações como Mídia A, Mídia B, Mídia C e 

assim por diante, de acordo com a identificação dada para a agência em que trabalha. 

III) As primeiras perguntas correspondem a dados gerais das agências bastante importantes para a presente 

pesquisa. 

IV) Em algumas perguntas serão feitos alguns esclarecimentos acerca de definições de instrumentos de 

comunicação conforme foram utilizadas na pesquisa.  

 
Entrevista: 
 
1. Quantos funcionários trabalham na agência? 
 
2. Quais setores a agência trabalha? (Atendimento, Planejamento de Comunicação, 
Marketing, Criação, Mídia, Produção Gráfica, Produção Eletrônica, Fotografia, Relações 
Públicas e Assessoria de Imprensa) 
 
3.Quantos profissionais trabalham no setor de Mídia? Quem? (Se houver resposta em relação 
ao setor de Planejamento de Comunicação, quantos profissionais trabalham neste setor?) 
 
4. A agência está a quantos anos no mercado? 
 
5. Atende a que tipos de clientes? (Serviços, Bens de Consumo, Entretenimento, Bens 
Industriais, Associações, Governo, Comércio, Outros específicos) 
 
6. São clientes de nível nacional, estadual, regional (qual região), Capital, de Santa Maria? 
 
7. Com que tipos de fornecedores a agência costuma trabalhar? (Gráficas convencionais, 
gráficas expressas, estúdios de fotografias, produtoras de áudio, produtoras de vídeo, agência 
de modelos, Institutos de Pesquisa, eventos, mobiliários urbanos, brindes, outros específicos) 
 
8. A agência faz uso do briefing em forma de documento? Ele é modificado em função do 
setor que irá usa-lo, por exemplo criação? 
 
9. Na agência há o desenvolvimento de Planejamento de Comunicação com definição de 
público-alvo, posicionamento, objetivo, estratégias, análise da situação do mercado e 
oportunidades? 
 
10. Esse Planejamento é construído em forma de documento? 
 



 

 125 

11. Os clientes que trabalham com a agência compram mídia avulsa? 
 
12. Qual a periodicidade de contrato usada comumente entre clientes e exibidores? 
 
13. Na agência há um desenvolvimento de Planejamento de Mídia? Ele acontece em 
decorrência do uso de contratos apenas ou é planejado com a definição de objetivo, 
estratégias, táticas, público-alvo, cobertura, alcance, freqüência, análise da adequação e 
características dos meios, quantidade e distribuição de verba, cronograma, período de 
campanha e relação de peças? 
 
14. Esse planejamento é construído em forma de documento? 
 
15. O Planejamento de Mídia é feito a partir do Planejamento de Comunicação? 
 
16. Quais os três meios mais usados na comunicação dos clientes da agência, por ordem de 
importância? 
 
17. A agência trabalha mais comumente com que forma de remuneração? (Comissão, FIE 
mensal, por Job - criação) 
 
18. Nas propostas a agência costuma apresentar Mídias Extensivas como parte das 
campanhas? (As Mídias Extensivas são também chamadas de Mídias Alternativas) 
 
19. A agência já produziu em alguma campanha Mídias Extensivas? Se sim, quais? 
 
20. Como funcionou ou funcionaria a remuneração da agência no uso de Mídias Extensivas? 
 
21. Na sua opinião, os clientes da agência estão abertos ao uso de Mídias Extensivas em suas 
campanhas? 
 
22. Qual a sua opinião sobre o uso de Mídias Extensivas na comunicação de pequenos e 
médios anunciantes em Santa Maria? 
 
23. Você acredita em uma resposta positiva dos consumidores a essas mídias? 
 
24. Qual a maior dificuldade, na sua visão, em relação ao uso das Mídias Extensivas na 
comunicação de pequenos e médios anunciantes de Santa Maria? (Em relação aos 
fornecedores, aprovação dos clientes, trabalho mais dispendioso, custo benefício mais 
elevado, falta de pesquisa para comprovação de eficiência) 
 
25. Como você encara a questão da falta de pesquisa e da dificuldade de produzir pesquisas 
para Mídias Extensivas em decorrência da sua grande variedade de formatos e características? 
 


