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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a metodologia empregada por uma empresa de 

comunicação integrada de marketing (CIM) com atuação no estado do RS: o Grupo Orium de 

Comunicação e Marketing. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso descritivo. A 

coleta de dados, inicialmente feita através de pesquisa documental, foi complementada com 

entrevistas pessoais baseadas em roteiro semi-estruturado com três diretores e o presidente da 

empresa. Os dados coletados apontam  para uma empresa pronta para atender as necessidades 

dois seus clientes por meio das técnicas da comunicação integrada de marketing. O Grupo 

está subdividido em cinco empresas, cada uma especialista em uma área da comunicação. 

Mais ainda, a pesquisa demonstrou forte  interdependência entre as subdivisões do Grupo. A 

metodologia empregada pela empresa foi descrita e resultou na composição de um modelo 

gráfico. 

 

Palavras-chave: marketing, propaganda, comunicação integrada 
 

 

ABSTRACT 

 
The research purpose is to describe the integrated marketing communication methodology of 
a company of RS trough a descriptive case study: the Grupo Orium de Comunicação e 
Marketing. A documental research indicate the previously information, but it had been 
complemented with three directors and one chief executive officer (CEO) interviews. The 
factual data shows an organization ready to attempt to the clients needs. They provide the 
services trough five subdivisions each with expert skills in one or more variable of integrated 
marketing communication. Moreover, the research indicates a strongly interdependence 
between the divisions. The Orium’s methodology had been described and had resulted in a 
graphic model. 
 
Key words: marketing, advertising, integrated communication 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A Comunicação Integrada de Marketing (CIM) é um termo que vem crescendo e 

evoluindo dentro das agências de publicidade junto com a evolução do pensamento e da 

exigência dos clientes e da percepção de que somente propaganda não traz os resultados 

esperados. Isto se agrava quando são verificados os altos custos da propaganda e a 

complexidade que envolve o desenvolvimento das organizações. Frente a esta situação, desde 

a década de 90, o mercado publicitário vem se transformando. Passou-se a dar maior 

importância a algumas ferramentas que antes eram deixadas em segundo plano, como por 

exemplo, a promoção de vendas. A parte que antes era destinada apenas à propaganda passou 

a ser dividida com as outras ferramentas da comunicação de marketing, iniciando-se assim um 

trabalho mais focado na integração dos mecanismos que visam envolver o consumidor. 

Mesmo que a visão de comunicação integrada tenha ficado mais clara na cabeça de 

anunciantes e das próprias agências, esse não é um termo novo no mercado. Alguns autores 

alegam que este é um termo bastante ultrapassado, pois deveria ser uma obrigação da agência 

vivenciar e estar a par de toda a comunicação do seu cliente, mesmo que isso não fosse, 

claramente, realizado. A comunicação, portanto, deve ser integrada desde o início da criação 

de uma campanha. 
 

A comunicação já deve sair da concepção do briefing do cliente integrada. Não se 
integrar somente na criação da campanha. É necessário que o cliente já conceba 
suas necessidades de comunicação de forma Integrada e desenvolva este briefing 
para o fornecedor tal, este para tal, e assim por diante (WEINBERG apud 
TREVISAN, 2003, pg. 5). 

 
Diante do exposto, torna-se clara a necessidade da realização de estudos que 

descrevam, em profundidade, casos bem sucedidos de estruturação de agências com foco na 

comunicação integrada de marketing, passando pelas estratégias que desenvolvem dentro do 

ambiente business to business (negócios entre empresas). Em conseqüência, foi possível 

formular a seguinte questão de pesquisa: como uma empresa do ramo de comunicação 

desenvolve a CIM nos mercados onde atua?  

Com isso, foi possível definir como objetivo geral da pesquisa a descrição do processo 

de gestão da comunicação integrada de marketing relativo a uma empresa do ramo de 

comunicação com atuação no Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos definidos 

contemplam a caracterização de um plano de CIM, a caracterização da metodologia utilizada 

pela empresa para o desenvolvimento da CIM de seus clientes e ainda a caracterização da 

relação entre a empresa e seus clientes, sob a ótica da CIM. 
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De acordo com Hansel (2007), das nove agências (certificadas pelo CENP na cidade) 

estudadas em Santa Maria, apenas uma demonstra pleno conhecimento acerca dos preceitos 

da comunicação integrada de marketing. Com base nesse estudo, percebe-se como 

preocupante a atual configuração do mercado publicitário da referida cidade. Partindo deste 

fato, encontra-se em autores como Shimp (2003), Ogden (2002), Pinho (2004), Kotler (1998), 

que a atual ordem nos negócios é ditada pela cooperação e pela integração de esforços, dentro 

da lógica de uma visão sistêmica. Percebe-se, portanto, que o mercado da comunicação da 

cidade de Santa Maria carece de estímulos e esforços acadêmicos para um desenvolvimento 

que aponte para a direção da comunicação integrada de marketing. 

Entretanto, para que haja verdadeira integração entre as instâncias do processo de 

comunicação de marketing, é necessário o conhecimento dos conceitos que o envolvem. 
 
Comunicação é o processo pelo qual os pensamentos são transmitidos e o 
significado é compartilhado entre pessoa ou entre organizações e pessoas. 
Marketing é o conjunto de atividades através das quais as empresas e outras 
organizações criam transferência de valor (trocas) entre elas próprias e seus 
clientes. (SHIMP, 2003, p.31) 

 

Analisando esses dois elementos, comunicação e marketing, torna-se possível 

compreender a Comunicação de Marketing. Através das definições feitas por Shimp, é 

possível perceber que a comunicação e o marketing estão diretamente ligados com a relação 

entre agências de comunicação, empresas, marcas e consumidor. 

            As ferramentas como: venda pessoal, propaganda, promoção de vendas, comunicação 

no ponto de venda e relações públicas são as bases para o desenvolvimento de uma 

comunicação bem feita e com resultados. Por isso, são consideradas bases para o trabalho de 

uma Comunicação Integrada de Marketing. Para Lupetti:  
 
“O termo ‘comunicação integrada’ tem sido utilizado para descrever a combinação 
das atividades de propaganda, marketing e relações públicas das organizações. No 
entanto, seu conceito é muito mais amplo. Para que a comunicação integrada exista, 
é preciso um árduo trabalho de análise, planejamento e aplicação de técnicas de 
avaliação”. (LUPETTI, 2007, p. 15) 
 

De acordo com esta constatação, percebe-se que um trabalho de comunicação 

integrada de marketing precisa ser bem planejado, estruturado e seguido corretamente com 

todas as suas ferramentas para que obtenha os resultados esperados.  

 
“...tem havido uma tendência bem definida nos últimos anos em direção a uma prática que 
é a chamada comunicação integrada de marketing, ou simplesmente CIM. Na verdade, essa 
tendência é um dos mais importantes desenvolvimentos de marketing nos anos 90. No 
passado as empresas normalmente tratavam os elementos da comunicação como atividade 
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teoricamente separadas, enquanto que a filosofia atual do marketing sustenta que a 
integração é absolutamente imperativa para o sucesso...”( SHIMP, 2003, pg. 39). 
 

  
A partir dessa afirmação é possível perceber a importância dos estudos em 

comunicação integrada de marketing para o campo da comunicação e dos efeitos para as 

organizações que se adaptarem a essa tendência como base para o fortalecimento das marcas e 

o sucesso de suas campanhas. Através da pesquisa a ser realizada, será estudada uma empresa 

estruturada sob a ótica dessa tendência: o Grupo Orium Comunicação e Marketing, que tem 

em sua missão declarado o desejo de “contribuir para o desenvolvimento dos negócios e da 

imagem dos seus clientes através de ações estratégicas em comunicação integrada, marketing 

e eventos” (ORIUM, 2007). É também uma empresa em franca expansão de sua atuação 

geográfica que almeja aumentar a satisfação de seus clientes e alavancar negócios em outras 

regiões.  
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2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING (CIM) 
 

2.1 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING. 

 

Diante das mudanças que ocorrem a todo o momento no campo da comunicação, com 

o aumento da exigência por parte dos clientes e das inúmeras possibilidades que surgem 

constantemente nesse setor, surgiu à necessidade de compreender o trabalho da comunicação 

de uma forma mais ampla. Já que a atuação isolada de algumas formas de comunicação nem 

sempre conseguem atender a demanda e alcançar os resultados esperados sozinhas, tem sido 

necessário a implantação de métodos que aliem as ferramentas a um custo operacional muitas 

vezes mais baixo, que possa satisfazer a demanda e obter os resultados pré-determinados. 

Para muitos autores, a comunicação integrada de marketing passa a ser uma prática 

muito utilizada e que não ficará apenas na teoria, como relata Shimp: 

 
Agora parece certo que a CIM não será uma moda passageira; ao contrário, essa 
filosofia parece ser uma característica permanente das comunicações de marketing 
em todo o mundo e em diferentes tipos de organização dessa área. (SHIMP, 
2003p.40) 
 

 

Diante da constatação de que essa prática permanecerá, cabe as agências se adequarem 

a esse novo método de comunicação. Para isso é necessário entender exatamente do que se 

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

 

Shimp (2003) define CIM como: 

 
CIM é o processo de desenvolvimento e de implementação de várias formas de 
programas de comunicação persuasivos com clientes existentes e potenciais no 
decorrer do tempo. O objetivo da CIM é influenciar ou afetar diretamente o 
comportamento do público-alvo das comunicações... Além disso, a CIM faz uso de 
todas as formas de comunicação que são relevantes para os clientes atuais e 
potenciais, e as quais eles devem ser receptivos. (SHIMP, 2003, p. 40). 

 

 Ainda como complemento de sua afirmação, Shimp (2003) destaca algumas 

características que dão suporte ao trabalho, com base no conceito por ele definido. Essas 
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características dizem respeito à maneira como deve ser implantado o processo de 

comunicação, partindo dos objetivos até a maneira de como afetar o comportamento do 

público. Para o autor, é preciso começar o processo com o conhecimento sobre cliente já 

existente ou o provável cliente potencial, utilizar todas as formas de comunicação para que se 

consiga transmitir a mensagem ao público determinado. Por fim, deve-se verificar a sinergia 

entre as formas de comunicação utilizadas para transmitir uma mensagem e, desta forma, 

efetivar a integração da mesma.  

 Reforçando a idéia de integração entre as ferramentas, Ogden (2003, p. 9) coloca que 

sendo o mix de CIM composto por diversas variáveis, como relações públicas, marketing 

direto, promoção de vendas, venda pessoa, entre outras, é necessário reforçar que elas devem 

estar completamente integradas para que possam comunicar a mesma coisa para o consumidor 

final. 

De acordo com a conceituação de vários autores como Shimp (2003); Ogden (2003) e 

Kotler (2003),  percebe-se que a CIM vai muito além da simples propaganda. Ela envolve 

várias ferramentas, da comunicação e do marketing, utilizada de forma integrada e 

transmitindo a mesma mensagem visando uma comunicação eficaz e que consiga trazer para o 

cliente o feedback desejado e esperado pelo trabalho realizado. Para tanto, é imperativo que se 

conheçam o posicionamento estratégico da empresa, a sua visão e missão, os resultados por 

ela esperados e, portanto, é necessário conhecimento acerca do planejamento de marketing da 

organização. Desta forma, desenvolve-se a seguir, um estudo teórico sobre os princípios de 

marketing. 

 

 

2.2 CONCEITO DE MARKETING 

 

A maioria dos conceitos de marketing colocados por diversos autores, tem como base 

a relação entre troca e valor. A satisfação dos desejos dos clientes e o resultado esperado por 

parte das organizações (lucro), é o foco principal das conceituações. 

  
Marketing é o conjunto de atividades através das quais as empresas e outras 
organizações criam transferência de valor (troca) entre elas próprias e seus clientes.  
( SHIMP, 2003, pg.31). 
 
O conceito de marketing começa com os clientes atuais e em potencial e com suas 
necessidades; planeja um conjunto coordenado de produtos e programas para servir 
a estas necessidades; e realiza o lucro através da satisfação do consumidor. 
( PINHO, 2004, P. 25 APUD KOTLER 1980, p. 42). 
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MARKETING é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm 
o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor 
com outros. ( KOTLER, 1998, p. 27). 

 

Diante desses conceitos vê-se como é marcante a presença da relação entre clientes, 

desejos, satisfação e lucro. Nessa relação encontra-se ainda a comunicação, como intermédio 

entre o desejo e o lucro. Mas, para Ogden (2003), o marketing vai um pouco além da 

satisfação dos desejos. Frente a isso é necessário que a empresa tenha em mente um conceito 

claro e próprio de marketing.  

 
O conceito de marketing vai um pouco além da satisfação do cliente. “Repensar 
continuamente sua definição do conceito de marketing ajuda a organização a 
expandi-lo, com a substituição da expressão “satisfazer as necessidades do cliente” 
por “superar as necessidades dos clientes”. É muito melhor superar as expectativas 
do consumidor do que apenas atendê-las 
(OGDEN, 2002, p. 2). 

 

Nesse conceito, implicitamente encontra-se o papel da comunicação, pois para a 

superação das expectativas é necessário realizar uma comunicação de marketing que atinja o 

publico de maneira surpreendente e eficaz, fazendo com que a satisfação seja plena e o 

resultado o melhor possível. 

         

2.3 A RELAÇÃO ENTRE MARKETING E CIM 

 

 Segundo Ogden (2003, p. 3), “para obter uma integração eficaz na área da 

comunicação, é necessário entender as funções do marketing”. No esquema que segue é 

possível visualizar o processo de marketing que é utilizado por muitas empresas. 
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                                              Missão e/ou visão organizacional 

                                                                           

                                                       Análise da situação  

            
Mercado-alvo                 Análise das oportunidades de mercado (AOM)                                                                          

      
            

                                                    Objetivos de Marketing  

                                                                            
                                                    Estratégia de marketing 

             
                                                         

                                                        Táticas de Marketing 

                                                
 

                                  Produto           Preço        Canais de             Comunicação Integrada 
                                                                             distribuição         de Marketing (CIM) 
                                         
                                                                                                
 

                                                     Programa de Marketing 

                         
 

Resposta do mercado-alvo 
 
Figura 1. Fluxograma de Gerenciamento de Marketing do Dr. Ogden   
Fonte: OGDEN, (2002, p. 3) 
 

Para Ogden (2003) essa relação se dá pelo seguinte fato: 

 
A comunicação integrada de marketing é uma expansão do elemento de promoção 
do mix de marketing. Ele é essencialmente o reconhecimento da importância de 
comunicar a mesma mensagem para os mercados-alvo. Além disso, é o 
reconhecimento de que todas as variáveis da CIM comunicam algo e que existe 
uma sobreposição na comunicação que essas variáveis fornecem (OGDEN, 2002, 
pg. 3). 

 
 

De acordo com essa afirmação podemos constatar que o marketing e a CIM estão 

inseridos no mesmo contexto fazendo parte do desenvolvimento de uma comunicação mais 

eficaz e integrada. O processo inicia com base na missão e na visão organizacional da 
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empresa, o que direcionará todas as outras estratégias traçadas. Portanto, o capítulo que segue 

versa sobre este tema. 

 

2.4 A MISSÃO E VISÃO ORGANIZACIONAL DA EMPRESA 

 

Diante da definição de missão e visão dada pelos autores é possível entender o fato de 

o processo de marketing iniciar com esses dois fatores. 

 
A declaração de missão é simplesmente a razão pela qual a empresa ou organização 
existe. A declaração de visão está bastante relacionada com a declaração de missão 
mas está voltada para o futuro. (OGDEN, 2003, p. 4) 

 

Não só para OGDEN (2003) a missão e a visão são complementares, mas também 
para outros autores que reafirmam essa relação. 

 
 

A missão e a visão da organização são declarações complementares. Assim, missão 
é a razão pela qual a organização existe e contêm, em geral, informações sobre o 
negócio da empresa e a forma como ela pretende agir com os clientes, os 
colaboradores e a comunidade. Já na elaboração de uma visão, a empresa retrata seu 
sonho, aonde ela quer chegar. Fazendo uma comparação bem simplista, pode-se 
afirmar que a missão retrata o que a empresa é, e a visão, o que ela quer ser no 
futuro. (LUPETTI, 2006, p. 33).   

 

Segundo Kotler (2000), as missões são melhores quando orientadas por uma visão, um 

sonho ‘quase impossível’. Reafirmando a necessidade de uma pela outra, ou seja, é necessário 

que a empresa tenha claro não somente sua missão, mas também a visão para que possa então 

alcançar o sucesso desejado. Mas para alcançar o sucesso através da sua visão é necessário 

que a organização conheça o ambiente e para isso é feita uma análise do ambiente em que ela 

está inserida. São avaliadas as oportunidades e as ameaças de mercado que a empresa possui, 

bem como o seu mercado alvo. 

No fluxograma de Ogden (2002), pode-se verificar que essa análise faz parte do 

processo de marketing. A partir dela são elaborados os objetivos de marketing e suas 

estratégias. 

Percebe-se então, a importância para o processo de marketing que a empresa tenha 

claro a sua missão e a visão, pois partindo delas surgirão os objetivos de marketing a serem 

seguidos pela empresas e as estratégias para cumpri-los, estratégias essas, que são criadas com 

base nas ferramentas do mix de marketing que veremos a seguir. 
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2.5 MIX DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

 

Como se pode visualizar no fluxograma de gerenciamento de marketing de Ogden 

(2002), a comunicação integrada de marketing está inserida no mix de marketing. Dentro 

dessa inserção percebemos algumas variáveis no mix de CIM. Segundo Ogden (2003, p. 13) 

“cada um dos elementos representa vários aspectos da função de comunicação do marketing.” 

Entre esses elementos encontramos a propaganda, a venda pessoal, as relações públicas, o 

marketing direto e o marketing digital. A seguir, abordaremos sobre cada um dos elementos 

para sabermos onde estão inseridos, quais os benefícios e como utilizar casa um deles.  

 

 

2.5.1 Propaganda 

 

A propaganda, assim como o marketing possui uma conceituação comum entre os 

autores. Ela é baseada na transmissão da informação de maneira persuasiva. 

 
A propaganda é o desenvolvimento e a execução de qualquer mensagem de 
lembrança informativa ou persuasiva, comunicada a um mercado ou público-alvo 
através de um meio não pessoal. (OGDEN, 2003, p. 13) 
 
Técnica ou atividade de comunicação de natureza persuasiva, como a publicidade, a 
propaganda tem sua diferença no propósito básico de influenciar o comportamento 
das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes 
mentais...(PINHO,2004, p. 129). 
 
Propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de 
idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado. (KOTLER, 1998.pg. 554). 

                                                         
 

Diante destes conceitos, temos a propaganda como uma ferramenta utilizada para 

persuadir o consumidor, seja para compra de bens ou serviços ou para difundir ideais. Seja 

qual for o objetivo do patrocinador da propaganda, a idéia é que comunique de forma 

persuasiva e impessoal a informação desejada. 

Além disso, outro beneficio da propaganda é o alcance do público. Segundo Ogden 

(2003), o seu principal benefício é poder, quando transmitida em um veículo de massa, 

comunicar uma mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo.  

Para transmitir essa mensagem são utilizados vários meios que vão da televisão (meio 

mais comum dentre o público) à internet (meio mais recente utilizado pela propaganda). Para 

LUPETTI (2006), a propaganda além de comunicar uma mensagem ela também informa 
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benefícios, características e atributos, além de ser utilizada para venda de produtos e 

divulgação de eventos, ressaltando sempre a imagem dos mesmos. 

 

2.5.1.1 Agências de Propaganda 

 
De acordo com a Lei Federal n° 4.680 de 18/06/1965, “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 desse mesmo público.”     

No Brasil, a primeira agência surgiu em 1914 e se chamava Eclética. Nessa época 

quem realizava a propaganda eram os próprios corretores de anúncios, que viram nesse 

negócio uma forma de expandir os ganhos passando a organizar as informações que iriam ser 

divulgadas nos veículos além de comprar pacotes de espaços para revender aos anunciantes. 

A partir daí começou a surgir o profissional de propaganda. Não diferente do início da história 

da propaganda, hoje ainda muitas das pessoas que realizam trabalhos nesta área não são 

especializadas. A profissão de publicitário é legalizada, mas a categoria não é amparada por 

leis, já que no Brasil, qualquer pessoa que realize trabalhos em agências ou que utilizem 

técnicas publicitárias são considerados publicitários. 

Segundo Sant’Anna (2002, p. 241), “qualquer um pode ter uma agência. É só registrar 

a empresa como outro negócio qualquer. Pode-se até comprar uma agência em 

funcionamento.” Diante disso torna-se comum, pessoas desqualificadas realizarem trabalhos 

publicitários e propagandas. Mas Sant’Anna (2002) ressalta que uma agência é antes de mais 

nada os clientes que ela conquista e principalmente mantém. Diante disso e da qualidade dos 

serviços prestados e do atendimento dado ao cliente, percebe-se que pode haver diferenças 

abismais: umas com alto nível técnico ou intelectual e outras desprovidas de qualquer preparo 

prévio. Além da qualidade as agências se diferenciam também pela regulamentação no CENP. 

No mercado de Santa Maria, por exemplo, a maioria das agências não são regulamentas. Das 

em torno de 20 (vinte) agências existentes, apenas 9 (nove) possuem a regulamentação. 

Segundo estudo realizado pela ARP – Associação Riograndense de Propaganda em 2004, esse 

número diminui um pouco se tratando de estado onde 80% das agências possuem a 

certificação do CENP. 
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Atualmente, com o intuito de se destacarem e de atenderem de forma mais completa 

seus clientes, algumas agências de propaganda têm alterado sua forma de atuação. Algumas 

agências de propaganda passaram a se chamar agências ou empresas de comunicação. Com as 

mudanças do mercado e, consequentemente, o aumento da exigência dos clientes em relação a 

retorno de seus investimentos, as agências passaram a atender não somente para cuidar de  

necessidades em propaganda, mas sim, passaram a reformulação todas as ações de 

comunicação e marketing, trabalhando as ferramentas de forma integrada, o que possibilita 

maiores resultados.  

Esse é o caso da Orium Comunicação e Marketing, que percebendo essa tendência e as 

necessidades do mercado passou a se chamar Grupo Orium de Comunicação e Marketing. 

Assim iniciou um formato que trata os clientes com base nos princípios da CIM e visa sempre 

à melhoria nos serviços e atualização diante do mercado competitivo da comunicação. 

 

2.5.2 Venda Pessoal 

 

Para alguns autores a venda pessoal está inserida na comunicação, para outros ela é 

apenas uma estratégia de venda. 
                                                  
A venda pessoal é utilizada para gerar os benefícios da comunicação individualizada 
e envolve diálogo entre a empresa e o consumidor, ou seja, ela é uma comunicação 
individual (por telefone ou pessoal) entre um comprador e um vendedor. (OGDEN, 
2003, p.14) 

 

 Percebe-se que para Ogden (2003), ela faz parte da comunicação, mantendo uma 

ligação entre empresa, vendedor e consumidor. Diante dessa afirmação podemos perceber que 

diferentemente da propaganda, a venda pessoal é individualiza, fazendo a parte mais pessoal 

da comunicação. Com auxilio de vendedores, ela é trabalhada individualmente com cada 

consumidor. Com isso, pode-se dizer que assim como a propaganda, a venda pessoal trabalha 

com a persuasão, pois possibilita que um vendedor bem treinado consiga responder a todas as 

dúvidas do cliente, fazendo com que muitas vezes esse método seja mais eficaz do que a 

veiculação de propagandas nos meios de comunicação de massa. 

Para Shimp (2003, p. 496), venda pessoal é caracterizada como “uma forma de 

comunicação pessoa a pessoa e tenta influenciar suas necessidades de compras em direção aos 

produtos ou serviços de sua empresa”. Segundo ele, a característica mais importante da venda 

pessoal, é envolver interação pessoal. Além de ser um benefício, essa interação faz com a 

venda pessoal contraste com outras formas de comunicação do mix de marketing, onde o 
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público, geralmente um grande número, é exposto a uma mensagem comum transmitida pelos 

meios de massa 

 
2.5.3 Promoção de vendas 
 

A promoção de vendas tem sido vista como uma solução estratégica para atingir 

objetivos de curto e médio prazo em um planejamento de comunicação de marketing 

integrado, além de uma solução para períodos de crise, já que tem como intuito gerar venda. 

O aumento da utilização da ferramenta promoção de vendas por parte das empresas 

vem sendo atribuído pelos autores a quatro fatores específicos. O primeiro é o de que ela traz 

resultados, já que o consumidor possui uma predisposição natural aos apelos das promoções 

principalmente se oferecerem vantagens concretas ao comprador como descontos e brindes; o 

segundo é que seus efeitos e resultados são rápidos, ao contrário de outras ferramentas como a 

publicidade que trabalha com prazos mais longos para resultados, a promoção de vendas 

trabalha com prazos curtos, tornando mais rápido o retorno; o terceiro fator diz respeito à 

facilidade de mensuração dos resultados, sua eficácia tem servido até mesmo de objeto de 

estudo de muitos pesquisadores, alguns chegaram até mesmo a criar formulas que permitem 

dizer como os investimentos e os diferentes tipos de ações podem influenciar as vendas de 

diferentes produtos; já o quarto e último fator, trata da facilidade de ser implantada e do baixo 

custo de execução da promoção de vendas. A possibilidade de medir o volume de vendas da 

marca ou produto e os reflexos nas vendas facilita planejar ações de promoção de vendas, que 

aliado ao baixo custo, se comparado com custos para investir em meios como a TV, fazem da 

promoção uma opção válida para aumentar as vendas (SCHULTZ, ROBINSON E 

PETRISON, 1996, apud PINHO 2004). 

Para Kotler (1998) a promoção de vendas é: 

 
A promoção de vendas consiste de um conjunto diversificado de ferramentas de 
incentivo, em sua maioria a curto prazo, que visa estimular a compra mais rápida 
e/ou em maior volume de produtos/serviços específicos por consumidores ou 
comerciantes. 
 

 

Além de reforçar a idéia de que a promoção de vendas ocorre em curto prazo, Kotler 

(1998) coloca ainda que ela trata-se de um conjunto de ferramentas de incentivo para 

estimular a compra em volume.  

            Diferentemente da propaganda, que oferece uma razão para compra, a promoção de 

vendas oferece um incentivo, o que faz com que, mesmo em curto prazo, as vendas aumentem 
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e o resultado seja visível. Diante disso, a promoção de vendas evoluiu e passou a ter mais 

destaque como estratégias, não somente como uma salvação de emergência para as vendas. 

Hoje ela constitui uma ferramenta mais abrangente e eficiente que permite várias aplicações 

no mix de marketing. Partindo desses conceitos, Pinho (2004, pg. 55) lista as principais 

vantagens que a promoção de vendas apresenta, sendo algumas exemplificadas a seguir: 

 - estimula e aumenta o tráfego no ponto-de-venda; 

 - incentiva o consumidor a comprar; 

 - evita quedas de vendas de produtos sazonais; 

 - estimula a tendência de demonstrar produtos; 

 - aumenta a atração pelo produto gerada pela propaganda; 

 - convence as pessoas a comprar maior quantidade do produto; 

 - proporciona o testemunho das pessoas sobre o produto; 

      Essas principais vantagens fazem com que no contexto de comunicação mercadológica 

moderna, a promoção de vendas funcione como um instrumento fundamental na formulação 

da comunicação de marketing integrado.  

 

2.5.4 Relações Públicas 

 

As relações públicas assim como a venda pessoal e a promoção de vendas, faz parte da 

construção do mix de comunicação integrada de marketing, como uma ferramenta de 

relações. Relações estas existentes entre as empresas, o público e todas as pessoas que fazem 

parte da opinião pública e que de alguma maneira possuem influência na concretização dos 

objetivos da empresa. 

Na verdade, as relações públicas constituem uma atividade organizacional que visa a 

promoção da boa vontade entre a empresa e seus vários públicos, como empregados, 

fornecedores, acionistas, governo, consumidores, dentre outros. (SHIMP, 2003). 

Para Kotler (1998), as relações públicas (RP) envolvem uma variedade de programas 

destinados a promover e/ou proteger a imagem de uma empresa ou seus produtos. Diante da 

sua conceituação de RP, o autor acredita que o público possui grande influência no andamento 

das condições da empresa de atingir seus objetivos. Com base nessa conclusão, percebe-se 

que as empresas inteligentes têm adotado a ferramenta de RP para manter uma relação bem 

sucedida com seus públicos. 
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De acordo com a aprovação no IV Congresso de Relações Públicas (Rio de Janeiro, 

1967), as cinco funções básicas assumidas pelos profissionais de relações públicas são: 

assessoria, pesquisa, planejamento, execução (comunicação) e avaliação, 

(Pinho, 2004, p. 85). Diante da definição das cinco funções básicas é possível verificar a 

ligação entre as ferramentas, pois o assessoramento dentro da empresa pode ser realizado 

também com os colaboradores tendo a repercussão direta na venda pessoal, assim como 

também as pesquisa de opinião pública podem trazer benefícios para elaboração de 

campanhas de promoção de vendas e propaganda. Com isso, temos a integração das variáveis 

do mix, visando sempre a eficácia da comunicação e o alcance dos objetivos da empresa.  

 

 

2.5.5 Marketing Direto 

 

          O marketing direto é colocado como uma ferramenta de complementação para um 

plano de comunicação integrada de marketing. Segundo Ogden (2003, p. 80) “os profissionais 

de marketing devem desenvolver uma série de objetivos para o marketing direto, objetivos 

estes que complementarão a campanha de CIM como um todo.”  

 
O benefício básico do marketing direto é permitir que o consumidor      adquira 
produtos ou serviços, sem necessidade de ir até o ponto-de-venda ou sem ser 
visitado por vendedores. Como o consumidor tem casa vez menos tempo e maiores 
custos para deslocar-se até o ponto-de-venda, o marketing direto possibilita que o 
produto seja levado até onde ele estiver – em casa, no escritório ou na fábrica.  
(PINHO, 2004, p. 112) 

 

 Tendo como uma das definições a de criar um relacionamento entre o comprador e o 

vendedor, além do foco da venda de produtos, o marketing direto atua na fidelização do 

consumidor, inserindo-se nos dias atuais como uma ferramenta de atuação fundamental para a 

duração e o fortalecimento dos relacionamentos. Além da fidelização de clientes, o marketing 

direto proporciona também uma retenção de custos de mídia, pois suas mensagens podem se 

concentrar apenas em regiões onde não esteja presente a força de vendas, evitando que o 

consumidor fique insatisfeito com as mensagens transmitidas pelas ferramentas tradicionais 

ao não encontrarem os produtos no varejo.  

O marketing direto utiliza vários meios para comunicar suas mensagens. Os principais 

métodos utilizados são: mala-direta, meios eletrônicos, a mídia impressa e o tele-marketing. 

Além destes, temos ainda outros meios que também são utilizados, como por exemplo, 
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livretos de jogos, encartes de fatura e pacotes de cartões. Os encartes em fatura podem ser 

encontrados com freqüência junto com as faturas de cartões de crédito, contas de serviços 

públicos ou em catálogos.  

Para a utilização eficaz de ferramentas como a mala-direta e o tele-marketing, é 

necessário que a empresa possua um banco de dados dos possíveis clientes. A primeira 

geração do marketing direto foi chamada de DBM – Database Marketing, baseado na 

necessidade de possuir o banco de dados. Na segunda geração, houve a transformação do 

nome baseada no desenvolvimento de relações permitidas por esse tipo de marketing. 

(PINHO, 2004).  

As modificações no nome não alteram a proposta do marketing de atingir diretamente 

os clientes, criando uma fidelidade junto à satisfação dos mesmos. Diante disso o marketing 

direto continua sendo uma ferramenta de grande valia para a complementação do mix de 

comunicação integrada de marketing.  

 

 

2.5.6 Marketing Digital 

 

           Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação, a internet tem sido um 

meio bastante utilizado por parte das organizações para divulgação, sendo utilizada 

constantemente como uma ferramenta de marketing, o que deu origem ao marketing digital ou 

marketing on-line. As experiências em comunicação via internet vem acontecendo desde o 

início da década de 90, quando muitas empresas começaram a realizar a comunicação com os 

clientes bem como vendas diretas, sem a necessidade de intervenção dos meios tradicionais de 

distribuição. 

 Um dos objetivos do marketing digital é possibilitar que o consumidor tenha contato 

com a empresa e seus produtos sem a necessidade de intervenção de uma força de vendas. O 

acesso aos produtos é feito por meio de um computador que ligado a rede possibilita que o 

cliente possa obter todas as informações desejadas bem como a concretização da compra sem 

sair de casa ou do escritório.  

           Diante disso, Kotler (1998, p. 634) destaca alguns benefícios do marketing digital para 

os consumidores: 

- Conveniência: os consumidores podem adquirir produtos 24 horas por dia, não importando 

onde estejam. Não precisam enfrentar congestionamentos de tráfego, procurar estacionamento 

para seus carros e caminhar por muitas ruas para encontrar e examinar produtos. Não 
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precisam deslocar-se a uma loja, apenas para constatar que o produto desejado está em falta 

no estoque. 

- Informação: os consumidores podem encontrar farta informação comparativa sobre 

empresas, produtos e concorrentes, sem sair de casa ou do escritório. Podem focar critérios 

objetivos como preços, qualidade, desempenho e disponibilidade.    

- Menor exposição a vendedores e fatores emocionais: com os serviços on-line, os 

consumidores podem contornar a persuasão de vendedores ou evitar a influência de fatores 

emocionais.  

         Assim como para os consumidores, o marketing digital também traz vários benefícios 

para as empresas o utilizam como ferramenta de marketing, como por exemplo: custos 

menores, já que não há despesa com manutenção de lojas, aluguel e funcionários bem com 

outros gastos; o desenvolvimento de relacionamento com o cliente já que as empresas 

interagem muito mais com os clientes, há a possibilidade de disponibilizar relatórios, 

newsletters e demonstrações gratuitas de softwares o que gera uma proximidade maior com o 

cliente; mensuração da audiência, já que é possível visualizar quantas pessoas visitaram o site 

e a identificação das páginas mais consultadas, gerando a possibilidade de melhoria nas 

ofertas e anúncios e também a adaptação às condições de marcado, diante do fato de que é 

possível alterar preços e acrescentar produtos e ofertas facilmente em um site. 

Mesmo com o crescimento nos últimos anos das ferramentas de marketing, no caso 

marketing direto e marketing digital, elas ainda ocupam papéis secundários nas campanhas de 

comunicação e promoção. Mas grande parte das empresas já percebeu a necessidade de 

explorar mais a fundo essas ferramentas e integra-las as outras ferramentas da comunicação 

integrada de marketing.  

 

 

2.5.7 Assessoria de imprensa 

 

 Para a maioria das pessoas a assessoria de imprensa se detém no elo de ligação entre 

empresa (cliente) e as fontes de informação. Mas na verdade, ela vai muito além disso.  

Segundo Duarte (2003), historicamente a assessoria era definida pela gestão de informação e 

relacionamento entre as fontes e os jornalistas, mas na década de 80, os profissionais que 

atuavam nessa área viram novas possibilidades de atuação. A partir desse momento a 

assessoria de imprensa pode ser identificada através de várias atividades. Dentro delas estão: 

o acompanhamento de entrevistas; o apoio a eventos; atendimento a imprensa; formulação de 
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mailing; o envio de release dentre várias outras funções a que se destina o profissional de 

assessoria.  

 Além de realizar a ligação entre clientes e veículos, a assessoria também é uma forma 

de ligação entre empresa e colaboradores, bem como, com a comunidade em geral. Segundo 

Duarte (2003, p.236), “muitas vezes o profissional deixa de se limitar ao relacionamento com 

os jornalistas para ser um administrador da informação de interesse dos diversos públicos da 

organização. 

 Dentro da CIM, a assessoria de imprensa é um fator de grande relevância. Por 

trabalhar na maioria das vezes com espaços gratuitos nos veículos de comunicação, a 

assessoria de torna uma ferramenta mais acessível do que outras, como a propaganda, por 

exemplo, o que faz dela uma ferramenta bastante utilizada nos planejamentos de CIM. 

 

2.6 PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING. 

 

Segundo Ogden (2003, p. 1), “montar um plano de comunicação integrada de 

marketing é como planejar uma viagem através do país”. É preciso definir um plano de 

partida e um destino para a chegada.  

Para a realização de um planejamento se comunicação integrada, é necessário que se 

parta do conhecimento do que se trata CIM, o porquê de se manter essa integração, como 

abordado em capítulos anteriores. Após essa definição, é preciso avaliar os fatores que 

envolvem a empresa ou organização: a missão e a visão da mesma, sua análise ambiental e 

principalmente um levantamento dos objetivos da empresa, aonde ela quer chegar com a 

comunicação proposta. 

Diante do levantamento de todas essas informações, tem início o processo de 

planejamento das ações que possibilitarão alcançar os objetivos, chegando ao destino 

proposto.  Para esse planejamento, são escolhidas as ferramentas que serão utilizadas, 

partindo do conhecimento dos benefícios e da melhor utilização de cada uma delas, como 

visto anteriormente. Após todas as definições de ações e das estratégias é necessária a 

implantação do plano como uma análise posterior dos resultados para saber se o plano 

realmente cumpriu com as metas propostas. 
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 2.7 ANÁLISE DE RESULTADOS EM CIM 

        

Como último passo do planejamento, tem-se a avaliação dos resultados. De acordo 

com qualquer outro tipo de planejamento, essa análise se faz necessária para avaliação das 

técnicas implantadas e para a mensuração e classificação dos resultados como válidos ou não.  

            Existem vários métodos para se realizar a avaliação de uma campanha. Para avaliação 

da eficácia de um plano, existem algumas técnicas de testes, como as colocadas por Ogden 

(2003, p. 122) que são: 

 - Teste de conceito: nas fases iniciais do desenvolvimento do plano de CIM, os gerentes 

se interessam pelo valor do conceito a ser usado na campanha. Um bom momento para testar 

o conceito é após a pesquisa de mercado e a análise da situação terem sido completadas, antes 

que ocorram gastos com execuções criativas, o gerente de CIM pode testar o conceito, ou ter 

uma idéia do que pensam os consumidores sobre o conceito da campanha. 

 - Teste de mensagem: este tipo de teste é utilizado para avaliar o impacto em 

determinadas etapas da preparação de anúncios. A idéia proposta é de obter um feed back 

sobre a eficácia de anúncios antes que eles sejam veiculados. Esse tipo de teste também é 

conhecido como pré-teste. 

 - Testes concomitantes: São utilizados em períodos em que a propaganda ou a campanha 

está no ar. A idéia do teste é gerar a possibilidade de alteração nas ações seguintes do plano de 

acordo com o resultado dos testes. Existem dois grandes métodos para realização desse teste 

do programa de CIM, que são estudos coincidentes e estudos de monitoramento. Estudos 

coincidentes são usados como uma ferramenta de medição enquanto os consumidores estão 

sendo expostos aos diversos meios utilizados na campanha de CIM. A idéia é medir a 

quantidade de exposições às execuções e a reação aos veículos. Já os estudos de 

monitoramento consistem em uma série de entrevistas feitas com membros do público-alvo 

durante toda a duração da campanha. Os pesquisadores podem se certificar de efeito da 

campanha e da quantidade de exposição que ela está gerando sobre o público-alvo.  

Contudo, após a escolha da melhor forma para avaliar a atuação do plano de CIM, 

onde as possibilidades de alteração para uma melhor implantação e resultados são 

disponibilizadas, basta aplicá-lo e aguardar o resultado final da campanha de comunicação 

integrada de marketing. 
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3 METODOLOGIA 
 

Para a aplicação da pesquisa proposta, foi utilizada uma metodologia coerente com as 

peculiaridades dos objetivos geral e específicos, postulados anteriormente. Dado o caráter 

subjetivo, evidente no campo da comunicação, a descrição de ações, as relações entre pessoas 

e o planejamento de comunicação exigiram uma exploração qualitativa acerca do tema 

proposto. 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Classificação da pesquisa 

 

Para que fosse possível atender aos objetivos propostos no projeto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, sendo ela desenvolvida por meio de um estudo de caso descritivo. O 

método escolhido visa à obtenção de uma grande quantidade de informações acerca de um 

caso apenas, o Grupo Orium de Comunicação e Marketing. 

 
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo 
(Gil, 1994, pg. 78). 
 
 

Diante do caráter subjetivo da pesquisa tornou-se necessária a obtenção do maior 

número de informações possíveis do objeto de estudo para que então pudesse se desenvolver 

com clareza o trabalho de análise descritiva do processo. 
 
Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2003, pg. 32). 

 

Se analisado o conceito de estudo de caso relatado por Yin (2003) juntamente com o 

resultado do estudo realizado com as agências, onde das oito pesquisadas, apenas uma 

entende plenamente o processo de CIM, é perceptível que o contexto da aplicação de um 

planejamento de CIM está distante da realidade atual do mercado.  

Para tanto, foi escolhido o estudo de caso, enquanto método qualitativo pela 

profundidade do estudo a ser realizado. Bruyne, Herman e Schoutheete ((1991, p. 224) apud 

Duarte e Barros (2006, p. 216)), definem estudo de caso como: “análise intensiva, 
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empreendida numa única ou em algumas organizações reais”. Os autores relatam claramente o 

porquê de se desenvolver um estudo de caso, já que ele propõe analisar profundamente o 

objeto de estudo, o que será feito diante do objeto Grupo Orium. 

 

3.1.2 Coleta de dados 
 
 

Diante do exposto, para contemplar os objetivos definidos pela pesquisa, foram 

seguidos os seguintes procedimentos de coleta de dados: 

1. Análise Documental: a análise documental serviu, principalmente, para contemplação 

do objetivo 1: planejamento de CIM. Essa análise é realizada diante da captação de 

informações por meio de fontes bibliográficas (livros) e a complementação das informações 

com pesquisa e leitura de artigos e revistas. A pesquisa documental se assemelha muito a 

pesquisa bibliográfica, o que as diferencia é a gama de documentos a serem pesquisados. Na 

pesquisa bibliográfica, são levantadas as informações disponibilizadas basicamente em livros. 

Já a pesquisa documental, possibilita que se faça a análise de outros tipos de documentos, 

como artigos, revistas e jornais o que faz com que seja possível realizar um paralelo entre as 

opiniões sobre o assunto pesquisado e que a apuração das informações sobre o objeto sejam 

em maior número o que facilita uma conclusão sobre o mesmo. 

2. Entrevista pessoal: as entrevistas foram realizadas em um segundo momento, 

contemplando os objetivos específicos 2 e 3. De acordo com Duarte (2006, p. 63), “o uso de 

entrevistas permite identificar as diferentes maneiras de perceber e descrever os fenômenos”. 

Foram realizadas entrevistas com roteiros semi-estruturados, com perguntas abertas. Esse tipo 

de entrevista é essencialmente exploratória e flexível. Parte de um tema ou questões amplas, 

que permitem ao entrevistado discorrer livremente sobre o assunto. Portanto serão realizadas 

de acordo com um roteiro de questões base, permitindo ao entrevistado liberdade para tratar o 

assunto dentro dos parâmetros desejados pelo entrevistador. As entrevistas foram realizadas 

com o diretor geral e os diretores dos outros quatro segmentos do Grupo Orium. Ao todo, 

foram quatro entrevistados. Entende-se que as unidades de pesquisa foram suficientes para o 

atendimento dos objetivos desta pesquisa, pois as pessoas entrevistadas detêm, na sua 

totalidade, as informações sobre a empresa. As mesmas foram gravadas, transcritas e 

analisadas qualitativamente para conclusão da pesquisa.  
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4 O GRUPO ORIUM 
  

 Desde o ano de 2003, atuava no segmento de Marketing e Design no mercado de Santa 

Maria a Orium Comunicação e Marketing. A empresa foi criada com o objetivo de inovar e 

trazer para o mercado publicitário da cidade uma visão diferenciada, focada em resultados 

agregando estudos e estratégias de gestão. Com o passar dos anos a empresa percebeu que 

para atingir plenamente os objetivos propostos seria necessário oferecer um conjunto de 

serviços que permitiria oferecer ferramentas específicas para cada demanda dos clientes da 

empresa, não se limitando a oferecer somente ações de Publicidade e Propaganda. Então, para 

isso desenvolveu sua estrutura e formou uma equipe capacitada a planejar e executar ações 

em Publicidade e Propaganda, Organização de Eventos, Assessoria de Imprensa e Marketing 

Digita, formando o conceito de Comunicação Integrada.  

Surge então em 12 de março de 2007 o Grupo Orium de Comunicação e Marketing, 

onde de uma empresa surgem quatro novas empresas: Orium Publicidade, Igne Inteligência 

Digital, Intensa Comunicação e Relacionamento e Orium Consulting. O Grupo Orium não se 

define como uma simples agência de publicidade e sim uma empresa que atua em B2B( 

Business to Business), desenvolvendo soluções para outras empresas e buscando resultados 

através de um diferencial competitivo e da integração de ações, criatividade e dinamismo.  

  A empresa visa à integração de ações, envolvimento e estratégias que proporciona 

desenvolvimento dos negócios e imagem dos clientes. Tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento dos negócios e da imagem dos seus clientes, através de ações estratégicas 

em comunicação integrada, marketing e eventos. Sua visão evidencia a vontade de sucesso da 

empresa: “Ser referencia até 2010 na prestação de serviços em comunicação integrada, 

marketing e eventos para a região Sul do Brasil, atuando também em pontos da América 

Latina”. 

 O Grupo possui um diretor executivo que tem como missão a gestão do Grupo, 

promovendo sinergia nas ações promovidas pelas empresas integrantes, gerando o 

fortalecimento de parcerias e alianças estratégicas, novos negócios, produtos e serviços que 

promovem com sustentabilidade as empresas, clientes e as equipes. Cada empresa dentro do 

Grupo possui um diretor de negócios e é responsável por um tipo de ferramenta do composto 

da Comunicação Integrada de Marketing.  

 A Orium Publicidade é responsável por promover produtos e serviços para 

fortalecimento da imagem do cliente com ações criativas, inovadoras e persuasivas em 
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publicidade. A empresa desenvolve as campanhas publicitárias, logomarcas, embalagens, 

peças gráficas, sinalizações e planejamento de mídia. A Intensa Comunicação e 

Relacionamento têm como principal função melhorar o relacionamento de seus clientes com 

seus públicos de interesse através de eventos, assessoria de imprensa e gestão de informação 

digital. Fica a cargo da Intensa a responsabilidade de organização completa de eventos 

técnicos e empresariais desde o planejamento, infra-estrutura, pesquisas de avaliação e 

assessoria de imprensa integrada. A Orium Consulting tem a missão de realizar consultorias 

com planejamento estratégico inovador em marketing, resultando em vantagem competitiva e 

melhoria nos resultados de seus clientes. Através do planejamento, a Orium Consulting 

realiza o levantamento de todas as informações do cliente e do macro ambiente para a análise 

dos diretores de negócios das outras empresas que fazem a projeção das ferramentas que farão 

parte do planejamento final. Para Igne Inteligência Digital, cabe a responsabilidade de 

fortalecer e promover a imagem dos clientes através de produção e serviços com soluções 

inteligentes e interativas em marketing digital, primando pela excelência em design. É a 

empresa que dentro do Grupo desenvolve ferramentas on line e multimídia, websites, hotsites 

para suporte a campanhas.  

 O Grupo Orium possui clientes de várias localidades além de Santa Maria, inclusive 

fora do estado e do país. Com a metodologia própria que foi criada para o grupo focada na 

estrutura para aplicação da Comunicação Integrada com seus clientes o grupo pretende ter a 

excelência nos serviços prestados a seus clientes.  
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5 RELATÓRIO DE ENTREVISTAS 
 

Diante da pesquisa qualitativa realizada com os diretores das quatro empresas que 

formam o Grupo (Orium Publicidade, Orium Consulting, Igne Inteligência Digital e Intensa 

Comunicação e Relacionamento) e com o diretor executivo do Grupo, baseada em um roteiro 

semi-estruturado, foi possível verificar alguns pontos chave sobre a metodologia utilizada 

pela empresa.  
Foi feita uma avaliação de cada questão do roteiro para que fosse realizado um 

levantamento das informações geradas por cada diretor e que através dessa análise fosse 

caracterizado o processo de CIM realizado pela empresa. 

 

 

a. Concepção do Grupo quanto à CIM (Importância para os clientes) 

 

Os diretores acreditam que oferecer ferramentas isoladas, estanques, não traz o resultado 

que o cliente realmente espera. Diante disso, o trabalho de CIM do Grupo Orium tem como 

concepção oferecer mais opções para o cliente sempre visando um maior resultado.     

 Um dos diretores relata que no início foi um pouco difícil a implementação dessa 

técnica. Isso, devido ao pouco conhecimento dos clientes que na maioria das vezes já procura 

a empresa com uma idéia formulada do que acredita ser a sua necessidade, mas que nem 

sempre é realmente a ferramenta que irá solucionar e gerar os resultados esperados diante do 

investimento. Mas aos poucos a empresa vem trabalhando com seus clientes a sua concepção 

e mostrando o melhor caminho fazendo com que os mesmos ampliem a visão sobre os 

negócios. Todos acreditam também que a maior importância para os clientes é a geração de 

maiores resultados. Segundo o diretor executivo do Grupo, um dos diferenciais da empresa é 

trabalhar antes da comunicação, com o marketing. Para ele, esse levantamento é 

extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação, ele acredita que as 

maiorias das empresas que trabalham com comunicação não dão a devida importância para as 

informações contidas no planejamento de marketing de uma empresa, tornando para o Grupo 

um diferencial de trabalho em relação a outras empresas do ramo a criação do planejamento 

de marketing e o acompanhamento do mesmo para criação das estratégias de comunicação. 
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b. Transmissão da concepção 

 

Através da apresentação do Grupo, de seus serviços e sua metodologia, a concepção 

de CIM é transmitida de uma maneira que os clientes entendem e aprovam o fato de conseguir 

trabalhar todas as necessidades de comunicação no mesmo lugar, sem precisar contatar com 

várias empresas diferenças. São oferecidas todas as opções, além do planejamento, para que o 

cliente esteja ciente das necessidades e da capacidade da empresa de auxiliar na solução dos 

problemas e na busca de resultados. 

Todos os clientes são atendidos sob a ótica da CIM. Segundo um dos diretores, mesmo 

que não trabalhem com mais de uma ferramenta no início, aos poucos os clientes percebem os 

benefícios e a necessidade de realizar outras  ações. De acordo com outro diretor, a empresa 

conta hoje em torno de seis clientes ativos, que executam quase todas as ferramentas. Mas 

acredita que aos poucos, todos acabam utilizando a maioria das ferramentas.  

 

c. Resultados mais relevantes obtidos 

 

Um dos diretores cita como exemplo o trabalho realizado para a Triad Administradora 

de Condomínios que quando chegou à cidade procurou a empresa para realizar desde a 

criação da sua logomarca até uma ação de lançamento. Para a estratégia de lançamento a 

empresa promoveu uma palestra tendo como público alvo os síndicos de condomínios da 

cidade. O Grupo entrou em contato com os responsáveis pelo quadro "Chame o síndico" 

exibido na época no Fantástico (Rede Globo), que vieram até a cidade para realizar a palestra, 

o que gerou muito mais credibilidade ao evento, já que se tratava de uma emissora tão 

renomada. Ele destaca como um caso de sucesso, pois obteve um grande resultado com a ação 

focada no público da empresa que talvez não obteria com uma propaganda, por exemplo. Os 

outros diretores destacam certa dificuldade em relatar devido ao fato da empresa ser nova e 

não possuir ainda um sistema efetivo de mensuração de resultados. Há o destaque para a 

implementação recente, cerca de dois meses, de um sistema de pesquisa de satisfação do 

cliente, com o que acreditam ser uma forma de mensurar os resultados de forma mais clara e 

eficaz. Para o diretor executivo do Grupo, uma grande resultado para a empresa é a mudança 

da percepção dos clientes em relação ao trabalho exercido pela empresa. Segundo eles os 

clientes já enxergam que mesmo utilizando apenas um dos serviços, quando necessitar de 
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outros será possível realizar dentro da mesma empresa, do mesmo ambiente, e isso para o 

diretor executivo é um grande resultado para o Grupo. 

d. Exploração das ferramentas 

 

Para a maioria dos diretores as estratégias utilizadas com os clientes nem sempre são 

as mesmas para todos. Essa diferença se da não pelo tamanho da empresa, mas sim pela visão 

de negócio do cliente e do investimento disponível. As ações são escolhidas de acordo com o 

público e a necessidade do cliente, mas nem sempre os clientes que possuem as mesmas 

necessidades de comunicação, possuem o mesmo público e a mesma disponibilidade de 

investimento o que diferencia as ações a serem planejadas e executadas com cada cliente.  

 

e. Ferramentas mais usadas com clientes de pequeno porte 

 

De acordo com os diretores entrevistados, a publicidade é sempre a mais procurada 

pelos clientes de pequeno e médio porte, talvez por ser a ação mais conhecida, mas segundo 

eles não é a mais indicada na maioria dos casos. Segundo um dos diretores, ações mais 

direcionadas ao público alvo são as mais indicadas, pois atingem mais o target do que mídias 

de massa. Para uma pequena empresa de cunho rural, por exemplo, constatou-se que não há 

amplo acesso à internet e, portanto, as ações de comunicação raramente se baseiam neste 

veículo. Um dos diretores afirma que a assessoria de imprensa, geralmente, traz bons 

resultados para empresas de pequeno porte. Nestes casos, os investimentos em comunicação 

são pequenos e, desta forma, tendem a utilizar ferramentas que atinjam diretamente o público 

na busca por custos baixos e resultados otimizados. 

 

f. Ferramentas mais exploradas com clientes de grande porte 

 

Segundo os diretores, clientes maiores já possuem uma visão diferenciada a cerca da 

utilização das ferramentas. Esses clientes já possuem uma predisposição para utilização de 

ferramentas da mídia digital, por exemplo através de websites, newsletter, bem como  a 

utilização de assessoria de imprensa. Até mesmo em função da disponibilidade de 

investimento é possível trabalhar com mais ferramentas incluindo, se necessário, mídia de 

massa. 
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g. Critérios para avaliação das necessidades dos clientes (Seleção das ferramentas) 

 

De acordo com os diretores, o ideal é iniciar pelo planejamento de marketing da 

empresa, levantando todas as informações sobre a mesma, bem como o ambiente externo. 

Esse planejamento é realizado pela Orium Consulting que faz o levantamento para então 

transmitir essas informações para os outros diretores.  Há clientes que já possuem uma gestão 

organizada e que, portanto, já detém as informações necessárias, o que torna mais fácil avaliar 

quais as necessidades. Mas também há clientes que não possuem e mesmo assim, não desejam 

realizar o planejamento, então, com estes é realizado um questionário sobre quais as 

necessidades, porque ele acredita serem essas as necessidades, qual o público e quais os 

objetivos da empresa. 

A escolha das ferramentas é realizada através dos objetivos que constam no 

planejamento ou expostos pelos representantes do cliente que disponibilizam as informações 

para as empresas do Grupo. 

 

h. Análise da missão e visão do cliente 

 

A missão e a visão sempre são analisadas. Quando os clientes  chegam sem ter bem 

formulados esses conceitos ou até mesmo sem ter conhecimento a Orium Consulting oferece 

um programa para a análise dos dados e a formação desses conceitos. Através de uma parceria 

realizada com um professor universitário foi desenvolvida uma metodologia de união com a 

gestão da empresa e um planejamento de marketing. Essa análise é importantíssima por ser o 

primeiro passo para a realização do planejamento de marketing da empresa. 

 

i. Utilização de ferramentas como venda pessoal, promoção de vendas, etc. 

 

De acordo com os diretores essas ferramentas são exploradas sim. Quando são 

constatadas as necessidades de utilização no planejamento, são formuladas ações com essas 

ferramentas e são expostas para os clientes. Segundo um dos diretores, a cultura 

mercadológica da cidade ainda não permite muito a utilização de ferramentas como promoção 

de vendas e a venda pessoal, mas mesmo assim as opções são oferecidas para os clientes. 
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j. Aceitação das sugestões acerca das ferramentas (Quem executa?) 

 

Segundo os diretores nem sempre são aceitas as sugestões. De acordo com um deles, 

muitas vezes implica o fato do Grupo ser uma empresa nova e não possuir histórico em 

determinadas ações. Quando são solicitados exemplos, nem sempre é possível relatar devido 

ao fato de nem tudo já ter sido realizado pela empresa. Em relação à execução das ações 

propostas, a empresa se propõe a realizá-las, mas fica a cargo do cliente essa escolha, até 

mesmo em função do custo que existe para que a empresa o faça.  

 

k. Diferença entre custos 

 
 De acordo com os diretores não há muita diferença de custo. Isso devido ao fato de 

que uma campanha publicitária pode ter um custo bastante elevado e nem sempre dar o 

retorno esperado, enquanto que o mesmo investimento pode ser feito em outras ações como 

assessoria de imprensa, newsletter, alguma ação mais direcionada que trará um resultado mais 

eficaz. Para outros, depende muito do foco da empresa e dos objetivos a escolha por uma 

campanha publicitária ou um conjunto integrado de ações. 

 

l. Controle da execução do planejamento 

 

 Segundo os diretores o acompanhamento é feito através de um cronograma realizado 

após a aprovação do planejamento. Um dos diretores ressalta ainda que os serviços são 

integrados e que todos os diretores ficam por dentro das ações que estão sendo realizadas para 

determinado cliente. De acordo com o diretor executivo do Grupo há duas formas: primeira na 

proposta do plano de ação o desenvolvimento de uma assessoria para acompanhamento do 

cliente. Em outras cidades que o Grupo atua como Cruz Alta, é colocado um monitor dentro 

da empresa para o acompanhamento diário das ações. Uma vez por semana os diretores 

visitam a empresa para verificar o andamento. A outra forma é através das reuniões 

periódicas, onde cada diretor monitora o andamento de suas ações e ao final de um período 

determinado é verificado o andamento de acordo com o plano de ação proposto. 
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m. Relação Grupo X Cliente 

 

Os diretores relataram que a relação geralmente é tranqüila. Segundo um deles, sempre 

há os clientes que adoram o trabalho e a empresa, e, que acabam criando uma relação 

amistosa com os diretores. Mas há outros, que realizam o trabalho, gostam, mas mesmo assim 

falam mal e desfazem da empresa. De acordo com a maioria, a maior dificuldade se dá na 

disponibilidade de informações, já que nem sempre os clientes estão dispostos a abrir alguns 

dados da empresa, principalmente se tratando da parte financeira, o que acarreta na 

dificuldade de mensuração de dados precisos de resultados. 

 Segundo o diretor executivo do Grupo, a relação depende de cada ferramenta. Ele 

relata que ações realizadas com assessoria de imprensa, trabalhos de marketing digital, 

geralmente são tranqüilos, mas que, por exemplo, se tratando do trabalho de publicidade 

muitas vezes se torna complicado pelo fato de que o cliente nunca fica completamente 

satisfeito com o trabalho, sempre solicitando novas opções e interferindo no trabalho. Este 

dado não se aplica a todos, mas a grande maioria. Mesmo já tendo passado pela experiência 

de um problema com um trabalho de marketing digital, no qual relata o diretor, que a pessoa 

encarregada de realizar o trabalho não o fez como se propôs, gerando um grave problema de 

relacionamento que foi contornado e resolvido pelo Grupo, ele ressalta que tudo depende do 

caso, do cliente e da ferramenta. 

 

n. Freqüência de contato: 

 

Todos os diretores procuram manter um contato diário com seus clientes, sendo por 

email, messenger ou telefone. Todas as empresas realizam reuniões semanais ou quinzenais. 

Segundo eles, o cliente necessita desse contato, precisa estar informando do andamento do 

trabalho obtendo informações, se possível, diariamente. As reuniões internas do grupo são 

realizadas semanalmente, sendo que todos mantêm contato permanente via email, messenger, 

skype ou via telefone, entre os diretores e com o diretor executivo do grupo, mesmo quando 

este se encontra fora da cidade. 

 

o. Avaliação dos resultados 

 

 Segundo os diretores este é um ponto que pode ser considerado falho. A mensuração 

de resultados nem sempre é possível. De acordo com alguns deles este pode ser considerado 
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um desafio, pois depende muito do cliente, da organização financeira da empresa e da 

disponibilidade de fornecer essas informações. Para um dos diretores, o ideal seria que todos 

os clientes tivessem o seu setor financeiro organizado para que fosse possível medir através 

dos lucros o resultado das ações. Uma das maneiras que a empresa utilizada para medir os 

resultados dos clientes, é através da assessoria de imprensa que consegue medir resultados de 

eventos e do retorno desse cliente. Os trabalhos digitais, com sites, também possibilitam a 

mensuração de retorno através dos acessos. Segundo o diretor executivo do Grupo, existem 

ainda ações que não há como medir, como ações de marca, ações que possuem retorno em 

longo prazo. E há ainda ações promocionais que geram vendas imediatas, mas que após a 

ação voltam ao fluxo normal de vendas.  

  

p. Ferramentas que oferecem melhores resultados 

 

 Quase todos os diretores acreditam que não há como apontar uma determinada 

ferramenta, pois depende de cada caso. Um dos diretores ressalta o exemplo de que para uma 

empresa que possui um público rural, o marketing digital, por exemplo, não é adequado, pois 

a maioria não tem acesso à internet. Já para um público alvo urbano, essa ferramenta pode ser 

utilizada com sucesso. Segundo um dos diretores, a ferramenta mais importante utilizada pela 

empresa é o bom senso de saber quais as ações que irão gerar os resultados esperados pelo 

cliente. 

 

q. Resultados expostos para os clientes 

 

 Os resultados que são verificados são expostos para os clientes através de reuniões e 

relatórios enviados para o cliente ao final de cada ação, campanha ou evento. 

 

r. O que falta ou pode ser melhorado no Grupo. 

 

 Cada um dos gerentes ressaltou um ponto como falho ou aberto para modificações. 

Um deles acredita que encontrar uma forma de mensurar os resultados para transmiti-los aos 

clientes é importante. Outro diretor aponta a sinergia, em função de o Grupo ser uma empresa 

nova, ressalta que uma maior sinergia entre as empresas trará mais resultado para os clientes. 

Já um terceiro, aponta a evolução interna do trabalho de CIM assim com a transmissão dessa 

evolução para o cliente. Encontrar uma maneira de fazer com que o cliente entenda realmente 
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o que é o trabalho de CIM, qual é a idéia de se trabalhar com um conjunto integrado de ações 

e não ferramentas isoladas. Para o diretor executivo a parte de gestão é muito importante bem 

como uma constante melhora no processo interno da equipe, o que a empresa tem procurado 

manter sempre em processo de melhoria. 

 

s. Modificações sofridas pelo Grupo. 

 

 Na transição de Orium Comunicação e Marketing para Grupo Orium de Comunicação 

e Marketing, houve mudanças em toda a metodologia sendo criada uma metodologia própria 

para o grupo. Além de nominal essa mudança foi técnica e metodológica. 

 

t. Aceitação do cliente 

 

 Os diretores relatam que a aceitação por parte dos clientes foi tranqüila. A maioria 

achou muito interessante o fato de poder trabalhar todas as necessidades na mesma empresa. 

Segundo eles não houve nenhum problema por parte de rejeição dos clientes. 

 

v. Caso de sucesso 

 

 Os diretores acreditam que pelo fato do Grupo ser novo não há como destacar com 

convicção um caso de sucesso, mas apontam algumas empresas que diante do trabalho que 

vem realizando deverão se tornar cases da empresa. Diante disso, dois diretores destacam a 

empresa Maraska, de Cruz Alta. Segundo eles o Grupo vem realizando um trabalho muito 

interessante, que se deve ao fato da empresa ter entendido a essência do marketing. A 

necessidade de ter claro esse conceito como fundamental. Acreditam que esta empresa possui 

um grande potencial de desenvolvimento integrado de comunicação. 

 Outro diretor, cita como exemplo a empresa Vets como um caso de sucesso já que a 

empresa vem realizando vários trabalhos de comunicação, utilizando várias das ferramentas 

oferecidas pelo Grupo. 
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6 A METODOLOGIA DE CIM DO GRUPO ORIUM 
 

 Para contemplar o objetivo de caracterizar a metodologia utilizada pela empresa foi 

realizada uma análise das informações coletadas nas entrevistas com os diretores. Segundo 

eles, o processo tem início no interesse do cliente. O primeiro contato com o grupo é realizado 

por intermédio da Orium Consulting, que faz o planejamento de marketing do cliente, 

processo este que consome, em média, dois meses. A seguir, apresenta-se a metodologia de 

Comunicação Integrada de Marketing idealizada pelo Grupo Orium. 

 

 

Cliente 

 

 Orium Consulting 

 

                                         Planejamento de marketing 

                                                    

                     Orium Publicidade         Intensa               Igne 

                            

                                                Planejamento de ações 

 

                                                                        Cliente 

 

                                 Consulting             Intensa       Igne     Orium Publicidade 

  

                                                Aplicação das ações 

 

  Resultados 

 

 Consulting 
 
       Intensa 
 
            Igne 
 
        Orium 
Publicidade 
 
 

Consulting 
 
Intensa 
 
Igne 
   
Orium 
Publicidade 
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A metodologia utilizada pelo Grupo Orium para o desenvolvimento da CIM com seus clientes 

descrita no organograma acima possui a seguinte definição: o cliente chega até a empresa (por 

meio de indicação ou pelo contato com algum dos diretores) é encaminhado para Orium 

Consulting. Inicia-se, então, o processo de criação do planejamento estratégico, onde são 

organizadas todas as informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, além dos 

objetivos de marketing e de informações como a missão e a visão da empresa, público alvo e 

informações sobre o produto ou serviço. Depois de organizadas essas informações, o 

planejamento de marketing é passado a todas as empresas do Grupo (Intensa, Igne e Orium 

Publicidade) que de acordo com suas especialidades sugerem ações de comunicação integrada 

de marketing. Tudo deve estar adequado às necessidades do cliente para formulação do 

planejamento de comunicação. Essas sugestões retornam para Consulting, que organiza o 

planejamento de comunicação com todas as ações sugeridas e apresenta para o cliente. Se 

aprovado, o planejamento é encaminhado novamente para as empresas do Grupo, que, então, 

executarão as ações. 

 Existe ainda um outro caminho que é percorrido pelo cliente, quando o mesmo já 

procura uma determinada ferramenta e não necessita, ou acredita não necessitar de um 

planejamento. Nestes casos, ele é encaminhado diretamente para a empresa responsável pela 

ferramenta desejada, que realiza a proposta de trabalho e executa a ação. 

 Foi constatado que o fluxo de informações entre todas ass empresas do Grupo pode ser 

caracterizado como excelente. Durante todo o processo, desde o primeiro contato com os 

clientes até a execução do que foi planejado, há um acompanhamento por parte da Consulting, 

da Igne, da Intensa e da Orium Publicidade. As informações são abertas a todos os 

participantes do processo em qualquer estágio do trabalho e fluem, portanto, de forma 

horizontal. 
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7 A RELAÇÃO GRUPO ORIUM X CLIENTES 

 
Para caracterizar a relação entre o Grupo Orium e seus clientes, foram realizadas 

algumas perguntas chaves dentro de um roteiro semi estruturado de  perguntas aplicado aos 

diretores. Essas perguntas tratavam da relação dos clientes com a empresa e do trânsito dos 

mesmos dentro do Grupo.  Diante dos dados obtidos através das entrevistas, foi possível 

constatar que a relação entre a empresa Grupo Orium e seus clientes é baseada na 

comunicação. Há uma freqüência constante de contato entre as partes, o que faz com que os 

clientes estejam sempre informados sobre o andamento de seus trabalhos e sobre o que está 

sendo feito dentro do planejamento previsto.  

Uma relação estável com os clientes é um fator de grande importância para empresa, 

pois possibilita maior facilidade em obter informações necessárias, que muitas vezes, não são 

disponibilizadas pelos clientes, como principalmente, informações sobre o setor financeiro da 

empresa. Sabe-se que muitos, mesmo confiando cegamente na empresa com quem trabalham 

sua comunicação, nem sempre estão dispostos a dar esse tipo de informação, mas mesmo 

assim, a confiança é indispensável.  

Para os diretores do Grupo, além de fundamental para o bom andamento do trabalho, a 

troca de informações também é de extrema importância para os clientes, pois acreditam que 

os mesmos possuem necessidades de estarem sempre a par do andamento do planejamento e 

das ações executadas. Diante disso, o contato é quase que sempre diário através de meios 

como email, messenger e via telefone. As reuniões são realizadas, pelo menos, uma vez por 

semana ou a cada quinze dias.  

Além disso, existe ainda, a facilidade de saciar todas as necessidades de comunicação 

em uma mesma empresa. Isso se torna um grande benefício para os clientes, visto que os 

riscos de perder a unidade da mensagem são reduzidos, já que as informações são passadas da 

mesma forma para todas as empresas do Grupo, que possuem contato diário e estão sempre 

cientes da execução de todas as ferramentas. 

Conforme descrito, o fluxo de informações entre clientes e o grupo é intenso. Isto 

também reflete claramente na qualidade do planejamento de comunicação integrada de 

marketing. Há precisão no processo de seleção das ferramentas a serem utilizadas no 

planejamento de ações, já que as mesmas são definidas através das necessidades verificadas 

no planejamento de marketing construído a partir das informações fornecidas pelos clientes. A 

escolha de cada ferramenta é feita de acordo com a necessidade da empresa e da visão de 
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negócio da mesma, não importando o porte da empresa, o que faz com que seja ainda mais 

relevante uma boa comunicação entre as partes. É preciso destacar aqui que a identificação da 

missão e da visão das organizações nem sempre é tarefa fácil. As mesmas dificuldades 

também são encontradas no processo de verificação das reais necessidades dos anunciantes 

em comunicação de marketing. Isto se deve, principalmente, ao fato de que os pontos de vista 

externos, neste caso emitidos por uma empresa especializada em comunicação, também 

podem sofrer da mesma miopia que um ponto de vista interno, em geral, sofre. Nem sempre o 

que o empresário pensa e sabe sobre sua organização é, de fato, a mesma coisa que o 

consumidor percebe. Esta dissonância também ocorre entre empresário e empresa de 

comunicação. Com isso, tenta-se demonstrar a ilimitada importância de um relacionamento 

estreito, neste caso diário, entre anunciantes e o Grupo Orium. 

Segundo o relato dos diretores, as relações com os clientes geralmente são amistosas. 

No entanto, de acordo com eles, há exceções e estas estão diretamente ligadas aos tipos de 

ferramentas utilizadas.  Pode-se perceber que, na maioria das vezes, os trabalhos são 

realizados sem atritos entre clientes e empresa, mas já ocorreram casos na empresa de 

desentendimentos que foram contornados e resolvidos sem maiores problemas. De acordo 

com um entrevistado, a publicidade é uma ferramenta na qual ocorrem os maiores problemas, 

talvez por se tratar de uma das mais populares entre os públicos. Mesmo que isto não garanta 

que haja conhecimento por parte do cliente acerca das técnicas e teorias da propaganda e da 

publicidade, este campo apresenta, normalmente, alto índice de interferência no trabalho 

realizado pelos profissionais, o que tem gerado desentendimentos. 

Diante disso, com base nos dados obtidos nas entrevistas e levando-se em 

consideração a metodologia utilizada pela empresa, percebe-se que, se interpretado todo o 

processo realizado para se chegar aos  resultados, a relação entre o Grupo e os clientes é 

necessária e mantida na base da confiança e na troca de informações, o que faz com que a 

empresa consiga manter um reconhecimento por parte dos clientes com quem trabalha e um 

bom histórico de casos de sucesso. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Montar um plano de comunicação integrada de marketing é como planejar uma 

viagem através do país. É preciso definir um plano de partida e um destino para a chegada” 

(OGDEN, 2002, p. 1). Diante da colocação de Ogden, é possível concluir que a metodologia 

do Grupo Orium de Comunicação e Marketing é bastante adequada à aplicação de 

comunicação integrada nos mercados onde atua. Se comparado a uma viagem, a partida é 

dada no planejamento de marketing, que estabelece sempre um ponto de chegada. Durante 

toda a viagem, ainda existem as paradas necessárias para planejamento de ações, bem como 

as aprovações necessárias, para que então seja possível seguir viagem e, enfim, chegar ao 

destino final: o resultado.  

É possível dizer, através da pesquisa, que o Grupo Orium desenvolve CIM nos 

mercados onde atua. Além de disponibilizar várias ferramentas do mix de CIM para seus 

clientes, ainda oferece o planejamento de marketing, que é o primeiro passo para a realização 

de um bom trabalho. Grande parte do sucesso da empresa se deve aos clientes, que aos poucos 

vêm aderindo às opções de comunicação oferecidas pela empresa. Mesmo que alguns ainda 

mantenham certo receio acerca das ferramentas oferecidas, com a metodologia utilizada de 

expor a concepção sobre a ótica de CIM para seus clientes, o Grupo tem conquistado cada vez 

mais adeptos. O Grupo, portanto, não presta serviços apenas. Ele educa, instrui, preocupa-se 

com a informação do seu cliente não apenas sobre as tarefas encomendadas, mas também com 

a compreensão de todos os envolvidos quanto ao processo da comunicação. Esta atitude tem 

gerado resultados de integração e relacionamento estreito e possivelmente duradouro entre os 

clientes e o grupo. 

Por se tratar de uma metodologia nova, ainda carece de algumas alterações e 

implementações, como por exemplo, uma maneira de mensurar com precisão os resultados 

obtidos com as ações de CIM. Além de ser uma empresa jovem, o Grupo conta com diretores 

e funcionários igualmente jovens, com graduação (e alguns pós-graduados) recente, o que 

possibilita que a empresa se mantenha sempre atualizada e com uma visão de negócio 

inovadora que acompanha as tendências da informação e do mercado da comunicação que 

vive em constante transformação. Este é um fator de grande relevância tanto para a empresa 

como para os clientes, que podem contar com uma empresa moderna e que acompanha as 

modificações dos meios e veículos, possibilitando sempre sugestões de ações inovadoras e 

criativas. Diante do que foi exposto no referencial teórico é possível concluir que a 
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metodologia formulada pelo Grupo Orium é adequada ao público no qual está direcionada a 

comunicação, pois as ferramentas são utilizadas de acordo com a necessidade de cada cliente.  

Segundo Ogden (2003, p. 3), “para obter uma integração eficaz na área da 

comunicação, é necessário entender as funções do marketing.” Este é um grande diferencial 

do Grupo que possui uma empresa especializada para o levantamento das informações de 

marketing da empresa e formulação do planejamento de marketing baseado nessas 

informações. Diante da maioria das empresas que executam comunicação e que ignoram essas 

informações que são essenciais para um bom trabalho, o Grupo consegue se adequar a teoria 

de realizar um bom trabalho de CIM. Já Lupetti destaca que: 
 

O termo ‘comunicação integrada’ tem sido utilizado para descrever a combinação 
das atividades de propaganda, marketing e relações públicas das organizações. No 
entanto, seu conceito é muito mais amplo. Para que a comunicação integrada exista, 
é preciso um árduo trabalho de análise, planejamento e aplicação de técnicas de 
avaliação (LUPETTI, 2006, p. 15). 

 

Diante dessa referência pode-se afirmar com clareza que a metodologia aplicada pelo 

Grupo se encontra no caminho certo para ser sucesso, faltando apenas, como já ressaltado, 

algumas alterações no que se refere à avaliação de resultados. É possível dizer ainda, que o 

Grupo está no caminho para contemplar sua visão estratégica, pois além de realizar um 

trabalho diferenciado no mercado da cidade, onde obtém a provação dos clientes com que 

trabalha, a união da equipe, a transparência nas ações que executa, está sempre procurando a 

excelência no trabalho que realiza. 

De acordo com os objetivos propostos para esta pesquisa, não foi possível contemplar 

uma visão de aplicação prática da metodologia. Estudos futuros de como funciona realmente 

na prática de execução e qual a visão dos clientes diante dessa metodologia poderá ser de 

grande valia tanto para a empresa quanto para os estudantes, que poderão ter uma visão clara 

de como funciona a aplicação da Comunicação Integrada de Marketing no mercado de Santa 

Maria.  
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ANEXO 
 

Anexo I  - Roteiro semi-estruturado para entrevista 

1. Qual a concepção da Orium quanto CIM? 
 1.1)Porque ela é importante para os clientes de sua empresa? 
 
2. No ato do contato com os clientes, como essa concepção é transmitida? 
 
3. Destaque os resultados mais relevantes já obtidos pela CIM desenvolvida pelo Grupo. 
 
4. Quantos clientes a Orium atende sob esta ótica? E de forma completa? 
 
5. As ferramentas são todas exploradas da mesma maneira com clientes de pequeno, médio e 

grande porte? 
 
6. Quais as mais exploradas com clientes pequenos e médios? 
 
7. E com clientes maiores, quais as ferramentas exploradas pela CIM? 
 
8. Quais os critérios para avaliação das necessidades de comunicação do anunciante? 

8.1. Como são selecionadas as ferramentas que serão utilizadas? 
 
9. A missão e a visão do cliente são analisadas são analisados? Em que contribui essa 

análise? 
 
10. São trabalhas variáveis como: venda pessoal, promoção de vendas, marketing direto e 

relações públicas? [em caso negativo, pular para 12]  
 
11. Como é a aceitação das sugestões dadas para utilização de ferramentas como venda 

pessoal, promoção de vendas e trabalho em PDV? São executadas pela empresa ou fica a 
cargo do cliente? 

 
12.  Qual a diferença do custo entre uma campanha publicitária e um conjunto integrado de 

ações de comunicação? 
 
13. Descreva a metodologia utilizada no processo, desde o atendimento aos clientes, à 

constatação das necessidades e à decisão de que ferramentas utilizar. 
13.1. Quem realiza o planejamento da comunicação? Qual a metodologia utilizada para 

esse processo? 
13.2. Qual o tempo médio gasto para desenvolver um planejamento de CIM? 
13.3. Essa metodologia está documentada? 
13.4. Descreva passo a passo o trânsito de um cliente na Orium. 

 
14. Alguns autores afirmam que a comunicação já deve ser integrada desde a criação do 

briefing. Segundo eles, o cliente já deve passar as informações de suas necessidades em 
comunicação de forma integrada. Como se dá esse processo de constituição do briefing? 

 
15. Como a Orium controla e acompanha a execução do planejamento? 
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16. Como se dá a relação entre a empresa e o cliente durante a campanha de CIM? 
 
17. Com que freqüência há o contato entre o Grupo e o cliente? (Ou esse contato se da apenas 

no caso de alterações ou duvidas?) 
 
18. Como é feita a avaliação dos resultados pela empresa? 
 
19. Quais as ferramentas têm os melhores resultados? 
 
20. Como os resultados são expostos para os clientes? 
 
21. O que ainda não foi feito e precisa ser melhorado nos projetos de comunicação propostos 

pelo Grupo? 
 
22. Destaque um caso de sucesso obtido a partir da metodologia da Orium. Descreva o 

planejamento da CIM deste cliente. [anexar, se possível, o plano] 
 
23. A Orium sofreu modificação apenas nominal ou em seus métodos e técnicas de trabalho 

também? 
 
24. Como foi a aceitação dos clientes diante de tais mudanças? 
 
 
 
 
 


