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1 INTRODUÇÃO

A internet trouxe uma série de questões e modificações para a vida das pessoas. 

Desta forma, busca-se descobrir a importância do uso da internet nos diferentes setores 

da  sociedade,  como educação,  política,  relacionamentos,  empresas,  entre  outros  que 

surgem a cada dia. 

Com o surgimento  da  internet  e  suas  constantes  evoluções,  modificam-se as 

formas de socialização e trabalho das pessoas.  Pode-se dizer que a internet mudou o 

contexto  de  comunicação  da  sociedade,  pois  esta  se  torna  rápida  e  sem  limites 

geográficos. “O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento quase independente 

dos lugares geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos 

(comunicação  assíncrona)”  (LÉVY,  1999,  p.  49).  O espaço  físico  deixa  de  ser  um 

empecilho para o relacionamento e a troca de informações, de modo que a internet é 

capaz de unir virtualmente as pessoas. Desta forma, pode-se dizer que o “virtual” não 

substitui o “real” e sim, multiplica os modos de como utilizá-lo.

As mudanças na sociedade advindas da internet aumentam cada vez mais. As 

empresas  já  possuem  outras  formas  de  vender  e  se  comunicar  com  seus  clientes, 

fornecedores e empregados. As organizações passam a fazer parte do mundo virtual, 

através de ferramentas que unem os seus diferentes públicos, a fim de adequar-se a este 

novo mundo. Segundo rego:
Os  novos  meios  tecnológicos,  ao  lado  dos  benefícios  relacionados  a 
produtividade,  criam situações  de  conflito,  trazendo um feixe  diferente  de 
linguagens e padrões,  liberando mão-de-obra e  energia  e,  por  conseguinte, 
ditando novos comportamentos grupais (REGO, 1986, p. 112). 

Com a ajuda das ferramentas da internet,  uma empresa pode vender produtos 

para uma pessoa que está em outro país, assim como se relacionar com seus diferentes 

públicos. Isso faz com que as empresas estejam cada vez menos dependentes de lugares 

determinados e horários de trabalho e reuniões. 

Assim  como  mudam  as  relações  entre  as  pessoas,  o  restante  da  sociedade 

também precisa se adaptar a esta nova tecnologia. Em muitas organizações, as formas 

de interação entre empresa e cliente, acabam por se solidificar através das ferramentas 

da internet. Conforme afirma Greenberg: 
Os canais de e-business crescem em significância: e-mail, web, wireless. A 
crescente  familiaridade  dos  consumidores  com  essas  tecnologias  está 
impulsionando sua evolução como mídias de interação de negócios, gerando 
desafios adicionais para as empresas que tentam manter um bom CRM em 
meio a essa complexidade cada vez maior (GREENBERG, 2001, p. 33).



Para  conseguir  atender  a  seus  clientes  com  eficácia,  é  fundamental  que  a 

empresa construa uma boa relação entre ambos. O marketing de relacionamento busca 

traçar  objetivos  e  formas  de atender,  reconhecer  e  cuidar  dos  clientes.  O  Customer 

Relationship Management (CRM) é uma combinação do marketing de relacionamento 

com  as  tecnologias  da  informação,  buscando  auxiliar  a  organização  a  entender  e 

fidelizar seus clientes, como pode-se verificar na definição a seguir:
Em sua essência,  CRM é uma mentalidade empresarial,  um mantra e um 
conjunto de processos  e políticas  de negócios  que são estabelecidos  para 
conquistar, manter e servir os clientes. De uma maneira geral, CRM inclui 
os processos de negócios diretos com os clientes, como marketing, vendas e 
atendimento ao cliente. Contudo, CRM não é uma tecnologia. A tecnologia 
serve como sua capacitadora (GREENBERG, 2001, p. 39). 

A  internet  fez  com  que  o  marketing  começasse  a  criar  novos  modelos  e 

estratégias  para  o  mundo  virtual.  Sheth (2002) destaca  que  o  novo  modelo  de 

comunicações  e  marketing  é  um  modelo  de  muitos  para  muitos,  no  qual  os 

consumidores  podem  interagir  com  o  veículo  e  as  empresas  e  até  clientes  podem 

fornecer conteúdo, rompendo com os ambientes tradicionais de marketing. Com isso, o 

marketing deixa de pensar somente em satisfazer as necessidades das pessoas e passa a 

buscar facilitar o desenvolvimento do mercado e prestar mais atenção na opinião dos 

consumidores. 

As empresas podem utilizar a internet como forma de se relacionar tanto com o 

público interno como externo. Isso pode acontecer na forma de propaganda na web, 

Web Site da empresa, mala direta para os funcionários e público-alvo, softwares, assim 

como serviço de atendimento ao consumidor e de relacionamento com os funcionários. 

Independente  do  serviço  oferecido,  a  empresa  pode  tentar  se  adequar  às  novas 

tecnologias e usufruir de suas vantagens para a comunicação da organização. Dentre os 

diversos tipos de empresas e serviços oferecidos, estão as agências de publicidade e 

propaganda ou comunicação.  
A  agência  de  comunicação  pode  auxiliar  no  planejamento  e  na 
implementação do composto de comunicação em um esforço integrado com 
a organização.  Nesse contexto,  a  agência  precisa conhecer  a  empresa,  os 
produtos, as ações dos concorrentes no mercado, a mídia, além de entender a 
missão,  os  objetivos  e  as  estratégias  de  marketing  de  seus  clientes 
(LUPETTI, 2003).

Uma agência de comunicação pode oferecer inúmeros serviços a seus clientes, 

desde  peças  publicitárias,  campanhas  de  comunicação,  material  promocional  ou 

serviços  de  marketing  e  comunicação.  Mas  não  é  suficiente  oferecer  e  executar  os 



serviços aos clientes, pois as agências precisam ter um bom relacionamento com eles, 

de  forma  que  o  trabalho  ocorra  como  desejado.  E  este  relacionamento  não  é  feito 

unicamente frente a frente com o cliente, pois com as tecnologias da informação novas 

formas de relacionamento estão surgindo, com o intuito de diminuir distâncias e tempo, 

de modo a otimizar as ações da agência.

De acordo com o que foi exposto até o momento, este trabalho busca investigar a 

comunicação empresarial contemporânea. Para tanto, será analisado o relacionamento 

das  agências  de  comunicação  de  Santa  Maria  (RS)  com  seus  clientes,  através  da 

internet.  Diante  deste  contexto,  o problema  desta  pesquisa  é:  como  acontece  o 

relacionamento Agência X Cliente mediante as formas de comunicação on-line? 

O presente estudo não busca entender o que é ou para que serve a internet, mas 

sim,  compreender  e  mapear  o  seu  uso  como  ferramenta  de  relacionamento  pelas 

agências  de  comunicação  de  Santa  Maria.  Para  tanto,  será  analisado  se  e  como  as 

agências se apropriam das ferramentas da internet para relacionar-se com seus clientes.

Portanto, com esta pesquisa, estipulou-se como objetivo geral entender a internet 

como ferramenta de marketing de relacionamento de uma agência com seus clientes, 

através de suas diferentes utilizações, no mercado publicitário de Santa Maria. Além 

disso,  os  objetivos  específicos  consistiram  em  mapear  as  ações  de  comunicação 

utilizadas pelas agências e seus clientes do mercado publicitário de Santa Maria com o 

uso da internet;  descrever as estratégias de interação com os clientes  planejadas por 

estas agências e analisar o modo como a internet é usada na comunicação das agências 

com seus clientes.

Para  poder  analisar  o  problema  de  pesquisa,  optou-se  por  entrevistar  um 

profissional  de  cada  agência  de  comunicação  de  Santa  Maria  filiada  ao  CENP1 

(Conselho  Executivo  das  Normas-Padrão),  para  compreender  suas  formas  de 

relacionamento com seus clientes através da internet. No site do CENP, constam nove 

agências  filiadas  ao  Conselho,  sendo  elas:  Art  Meio  Propaganda,  4  SC,  Cia  de 

Propagandas,  Due  Design  e  Propaganda,  J.  Adams  Propaganda,  Latino  América 

Comunicação,  Publicitá/Sul  Propaganda,  Inox  Idéias  e  Intermédia  Comunicação  e 

Marketing Ltda. 

Este  trabalho  foi  de  natureza  qualitativa  e  caráter  exploratório,  com  uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema e aplicação de questionários nas agências acima 

1Conselho Executivo das Normas-Padrão, disponível em < http://www.cenp.com.br/>. Acesso em 20 set. 
2008. 

http://www.cenp.com.br/


citadas. A pesquisa bibliográfica é importante para servir como base para a aplicação e 

análise dos questionários, de acordo com os conceitos pré-estabelecidos pesquisados. A 

aplicação e análise dos questionários consistiram na segunda etapa, que buscou verificar 

o  problema  de  pesquisa  através  de  questões  semi-abertas.  Desta  forma,  os 

questionamentos partiram do problema de pesquisa e se apóiam no objetivo geral e nos 

objetivos  específicos,  a  fim  de  obter  um  aprofundamento  maior  nas  respostas  dos 

entrevistados.  

Esta  pesquisa  subdividiu-se  em  seis  capítulos.  O  primeiro  capítulo  é  a 

introdução,  que  é  este  apresentado  até  o  momento  e  busca  inicializar  o  assunto  e 

delimitar  o  objeto  de  pesquisa.  A  partir  do  segundo  capítulo,  começa  a  pesquisa 

bibliográfica sobre o tema proposto.

No segundo capítulo,  denominado  como agência  de  comunicação,  buscou-se 

expor  alguns  conceitos  de  agência,  assim  como  suas  características  e  funções.  O 

capítulo foi subdividido em outros cinco sub-capítulos, em que se destacou as diferentes 

funções exercidas pelos profissionais que trabalham nas agências.

O terceiro  capítulo  contempla  os  conceitos  e  características  do marketing  de 

relacionamento. Este é um dos capítulos que norteiam o restante da pesquisa, pois está 

diretamente ligado ao objetivo geral. A partir da pesquisa bibliográfica deste capítulo, 

será  possível  compreender  melhor  os  fundamentos  e  usos  do  marketing  de 

relacionamento pelas empresas.

O quarto capítulo aborda o marketing on-line.  A pesquisa bibliográfica sobre 

este tema, ocorreu tanto em livros quanto em artigos e web sites. Isto porque, este é um 

assunto que está constantemente sofrendo mudanças e trazendo novidades, antes mesmo 

da publicação de um novo livro.

O quinto capítulo é sobre comunicação nas organizações. Este capítulo mostra 

conceitos  sobre  comunicação  nas  organizações,  assim  como,  suas  funções, 

possibilidades e importância. Desta forma, destaca a comunicação num âmbito interno e 

externo.

No sexto capítulo, foi descrita a metodologia desta pesquisa. Com a descrição da 

metodologia,  busca-se explicar  detalhadamente  como foi desenvolvido este trabalho. 

Desta  forma,  também é  possível  compreender  os  motivos  pelos  quais  determinados 

métodos foram escolhidos para a pesquisa proposta.

O  sétimo  capítulo  mostra  a  análise  da  pesquisa  realizada.  Neste  capítulo,  é 

possível verificar quais foram as respostas dos entrevistados ao questionário aplicado. 



As respostas dos entrevistados foram comparadas umas com as outras, a fim de obter 

uma  melhor  análise  das  entrevistas.  Estas  respostas  foram  relacionadas  com  os 

principais tópicos obtidos através da pesquisa bibliográfica, com o intuito de permitir 

conclusões mais completas. 

O oitavo capítulo é a última parte deste trabalho e mostra as considerações finais 

da pesquisa desenvolvida. Neste capítulo, serão apresentadas as respostas ao problema 

de pesquisa proposto e aos objetivos gerais e específicos.



2. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

O  processo  de  criação  publicitária  começa  na  necessidade  do  anunciante 

comunicar-se  com o  seu  público-alvo  e  solucionar  seus  problemas  através  de  uma 

comunicação eficaz. Este processo engloba um planejamento, uma criação e segue com 

a produção da peça publicitária (que é elaborado por profissionais específicos de cada 

área) até a veiculação.  Um profissional de publicidade pode trabalhar atuando como 

autônomo (o chamado free lancer, que não possui vínculo com nenhuma empresa), em 

departamentos  de  marketing  de  empresas,  veículos  ou  ainda  em  uma  agência  de 

publicidade e propaganda. 

A agência de publicidade é uma prestadora de serviços. De acordo com Gracioso 

(2002), por um lado, o serviço é algo intransferível e tem o seu valor associado à pessoa 

ou empresa à qual se destina. Já por outro lado, a qualidade do serviço é inerente a essa 

noção de valor. Portanto, é a qualidade do prestador de serviços, que faz com que a 

empresa conquiste os seus clientes. Essa relação de confiança que o serviço gera, é o 

fator  preponderante  para se  adquirir  algo intangível.  A relação entre  o prestador  de 

serviços,  a  qualidade  do  serviço  e  o  relacionamento  com  os  clientes,  são  pontos 

fundamentais que devem ser observados. Conforme Gracioso: 
Na  verdade,  a  administração  do  relacionamento  com  o  cliente  é  tão 
importante  quanto  o  próprio  serviço  que  oferecemos.  A  longo  prazo,  só 
teremos êxito se conseguirmos compreender e até antecipar as necessidade e 
expectativas de nosso cliente (GRACIOSO, 2002, p. 64). 

O cliente  de  uma  agência  de  propaganda,  não  escolhe  o  serviço  que  deseja 

através de um catálogo com diferentes opções. O serviço que a agência oferece é criado 

individualmente para  o cliente, de acordo com as suas características e necessidades. 

Desta forma, deve existir uma relação de confiança entre agência e cliente, para que o 

resultado da aliança seja satisfatório a ambos. De acordo com Perez & Barbosa:
Uma agência de propaganda é essencialmente uma prestadora de serviços e, 
neste sentido, opera o intangível como grande valor. Deve estar pautada em 
uma relação de confiança, uma vez que o cliente compra uma promessa de 
execução,  não  um bem concreto  passível  de  avaliação  prévia  (PEREZ & 
BARBOSA, 2008, p. 14). 

A agência de publicidade busca estabelecer uma ligação com o anunciante e suas 

necessidades com o mercado. Gomes (2003), diz que a agência de publicidade é uma 

empresa de serviços técnicos profissionais que atua como intermediária entre a empresa 

anunciante e o público-alvo. Os profissionais de publicidade dão condições para que o 



processo comunicativo ocorra, sendo que a agência atua como codificador ou emissor 

técnico da mensagem publicitária.

A mesma autora define agência de publicidade como uma organização comercial 

independente, composta de profissionais, cujo objetivo é conceber, executar e controlar 

a  publicidade  e  colocá-la  nos  veículos  publicitários  por  conta  das  empresas  que 

procuram encontrar clientes para seus bens e serviços. Desta forma, as agências devem 

contar com profissionais capacitados a codificar a mensagem publicitária, através de seu 

planejamento, criação e execução, a fim de prestar os serviços aos seus anunciantes. Se 

por um lado,  Gomes (2003),  destaca a importância  das agências  terem profissionais 

capacitados  a  criar,  deve-se lembrar  que existem diversos  profissionais  graduados e 

especialistas que trabalham nas agências de publicidade. De acordo com Sampaio:
A agência de propaganda é a organização especializada na arte e técnica de 
propaganda  que  se  estrutura  especialmente  para  esse  fim,  aglutinando 
profissionais  especializados  de  diversas  áreas,  acumulando  experiências, 
desenvolvendo e adquirindo tecnologia específica e prestando serviços para 
anunciantes  de  vários  setores,  que  formam  sua  carteira  de  clientes 
(SAMPAIO, 1999, p. 50).

Desta forma, uma agência de propaganda une as diferentes experiências de cada 

profissional, nas diversas áreas, para realizar um trabalho eficiente. 

É importante ressaltar a questão analisada por Lupetti (2006), quando a autora 

comenta que as agências de propaganda estão com os dias contados. Isso porque, os 

termos propaganda e publicidade eram usados para designar todo e qualquer tipo de 

comunicação feita para o público, mas atualmente, os mesmos termos estão restritos a 

campanhas  que  divulguem  o  produto.  Os  termos  propaganda  e  publicidade  foram 

substituídos  por  comunicação,  pois  este  é  capaz  de  atender  a  todos  os  segmentos 

necessários para satisfazer os clientes atuais. “Assim, a agência de comunicação pode 

auxiliar  no planejamento  e na implementação  do composto de comunicação em um 

esforço integrado com a organização” (LUPETTI, 2003, p. 81). Com isso, a agência 

deve  entender  todo  universo  do  seu  cliente,  pois  precisa  atuar  como  parceira  dele. 

Apesar dessa diferenciação em relação aos termos agência de publicidade e agência de 

comunicação,  neste  trabalho,  será  utilizado  o  termo  agência  de  comunicação.  Isso 

porque,  o  termo  agência  de  comunicação  está  sendo  mais  utilizado  pelas  agências 

atuais, por englobar um número maior de funções e atividades realizadas. 

Além de uma agência precisa definir quais são as suas atividades realizadas, é 

importante  definir  seu  posicionamento.  Isto  porque,  conforme  Tybout  e  Sternthal 

(2006),  o  posicionamento  é  caracterizado como o significado que a marca  pretende 



desenvolver  na  mente  dos  consumidores.  De  acordo  com  Corrêa  (2006),  o 

posicionamento de comunicação é definido como o modo que o consumidor deverá ver 

e perceber a empresa. Desta forma, uma empresa que possui um bom posicionamento, 

pode diferenciar-se das demais.

Essas  diferenças  entre  os  termos  “agência  de  propaganda”  ou  “agência  de 

comunicação”, são fundamentais para definir o tipo de serviços prestador por ela. Além 

disso, para que seja possível mostrar os diferenciais da agência em relação às demais, 

esta  deve  possuir  um posicionamento  definido.  De  acordo  com Tybout  e  Sternthal 

(2006),  o  posicionamento  é  caracterizado como o significado que a marca  pretende 

desenvolver na mente dos consumidores.  Ou seja, o posicionamento mostra o que a 

marca  tem de melhor  ou como ela  quer  ser  vista  pelo  público.  Segundo Schmitt  e 

Simonson  (2000),  o  posicionamento  representa  o  que  as  pessoas  pensam  sobre  a 

empresa,  sendo que cabe à ela definir qual será e de que forma ele será passado ao 

público  desejado.  De  acordo  com  Corrêa  (2006),  o  posicionamento  corresponde  a 

maneira  que o consumidor  deve perceber  a empresa.  Desta  forma,  como é possível 

observar com esses autores, o posicionamento é o modo como a empresa será vista e 

lembrada pelos consumidores.

A  publicidade  exerce  cada  vez  mais  um  papel  importante  na  economia  da 

sociedade.  A  agência  de  comunicação  é  a  empresa  que  possibilita  a  diversos 

anunciantes  inserirem-se  no  mercado  e  crescerem economicamente.  Ela  não  possui 

filiação legal ou econômica com o anunciante, pois presta os serviços na medida em que 

ele solicita. Sant´Anna (2002), cita a Lei Federal que regulamenta o que é Agência de 

Publicidade:
A Lei Federal nº 4.680 de 18/06/1985 regulamentada pelo Decreto nº 57.690 
de  1º/02/1966  diz  que:  ´A  Agência  de  Propaganda  é  pessoas  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  colocada  a  serviço  deste  mesmo 
público` (SANT´ANNA, 2002, p.241).

Sant´Anna  (2002),  diz  que  é  função  da  agência  de  publicidade  oferecer  os 

seguintes serviços: planejar, confeccionar e distribuir publicidade; aconselhar e assistir 

em problemas de relações públicas e de marketing; fazer ou superintender pesquisas de 

mercado; planejar ou confeccionar vitrinas e stands para feiras e exposições; organizar 

programas  de rádio  e  TV; confeccionar  dispositivos,  planejar  filmes  e  audiovisuais; 

confeccionar  material  de  ajuda  para  vendedores;  assistir  a  criação  ou  renovação  de 



embalagens  e  encarregar-se  dos  desenhos  das  mesmas.  A  agência  deve  garantir  a 

eficácia da realização da campanha, por isso busca conhecer o produto e o público-alvo 

do anunciante ao máximo. “A eficiência do serviço se traduz pelo relacionamento de 

todos os dias, pelo cumprimento dos prazos, pelo controle de gestão, pela previsão e 

antecipação das necessidades do cliente etc.” (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 15), 

Os profissionais das agências buscam ao máximo entender o serviço ou produto 

de seus clientes,  para encontrar a melhor estratégia de comunicação para resolver os 

seus  problemas.  Mas  nem sempre  eles  criam a  mensagem da  mesma  forma  que  o 

anunciante deseja, pois este, conhece o seu produto como ninguém e possui outra visão 

a respeito do mesmo. Desta forma, o cliente imagina o resultado do trabalho de uma 

forma, que nem sempre vai de acordo com a opinião do profissional de atendimento e 

do restante  da agência.  Com isso, é comum surgirem desavenças entre  a criação da 

agência e o cliente, exigindo uma postura correta de ambos. Alguns critérios  devem ser 

estabelecidos, como um respeito mútuo entre cliente e agência, para manter um bom 

relacionamento; além disso, o cliente deve saber definir o seu problema e permitir que a 

agência realize o trabalho de comunicação; o cliente deve passar todas as informações 

necessárias para a agência elaborar um briefing2 completo; a verba deve ser de acordo 

com os resultados esperados; a agência, por sua vez, deve solicitar prazo suficiente para 

elaborar o trabalho. Desta forma, como completa Sant´Anna: 
Para perfeito desenvolvimento das relações agência-cliente é recomendável 
que este relacionamento se processe de acordo com as leis que regulamentam 
a atividade e é recomendável o uso da  Carta-Acordo3 com as diretrizes das 
normas do atendimento. (2002, p.295). 

Sampaio (1999), destaca que a maior função da agência é, sem dúvida, a criação 

das  melhores  alternativas  de propaganda para  cada problema de  cada cliente.  Essas 

alternativas  vão aparecer  quando a  criação  da propaganda acontece.  Desta  forma,  a 

agência é uma propagadora de idéias, com base em objetivos propostos. 

   2.1. SETORES DA AGÊNCIA

A estrutura  de uma agência  varia  de acordo com o seu tamanho,  ou seja,  a 

quantidade de funcionários que possui. Sampaio (1999), apresenta os diferentes tipos de 
2De acordo com Sampaio, 1999,  briefing é definido como o conjunto de informações que são passadas 
em uma reunião  para  o  desenvolvimento  de  um projeto,  sendo muito  utilizado  por  profissionais  de 
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Administração.
3Sampaio, 1999, apresenta a carta-acordo que serve para formalizar e oficializar o relacionamento entre as 
partes envolvidas no trabalho e documentar tudo o que foi combinado. 



estruturas  que  uma  agência  pode  ter.  Uma  agência  deve  ter  os  setores  de 

atendimento/planejamento, criação e mídia, pois estes são os serviços básicos que deve 

oferecer.  As  agências  maiores  podem apresentar  áreas  especializadas  em pesquisa, 

produção  gráfica  e  eletrônica,  tráfego,  além  de  outros  setores  de  comunicação,  de 

acordo com os serviços que presta.

Peralta (2006), destaca que muitas pessoas que escolhem estudar publicidade na 

graduação, não sabem que existem diversos departamentos dentro de uma agência de 

propaganda. “Leva algum tempo para elas perceberem que o coração de uma agência 

pode ser a Criação, mas que ele só funciona com o trabalho e o sangue de todos os 

outros departamentos” (PERALTA, 2006, p. 25). Diferentemente do senso comum, a 

publicidade não é só criação. Isso porque, para um profissional desta área conseguir 

fazer um bom trabalho, precisa de um suporte eficiente dos outros departamentos.

Como  uma  empresa  prestadora  de  serviços,  a  forma  como  a  agência  de 

propaganda estrutura-se, é determinante para o bom desempenho de suas atividades. De 

acordo com a estrutura utilizada por cada agência, resultam-se diferentes propostas ao 

cliente. De acordo com Perez & Barbosa: 
A  opção  pela  organização  funcional  (atendimento,  planejamento,  criação, 
mídia  etc.)  explica-se  pela  possibilidade  de  identificar  rapidamente  as 
competências  e  especializações  necessárias  em  cada  tarefa,  mas  a 
organização por cliente é um imperativo, uma vez que cada cliente é único 
em toda sua dimensão (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 11).

Uma  agência  considerada  pequena  possui  quatro  departamentos  básicos, 

compostos  por  atendimento/planejamento,  criação/produção,  mídia  e 

administração/finanças. Uma agência média possui os mesmos departamentos de uma 

pequena, mas estes possuem mais funções. Ligado ao atendimento/planejamento, está o 

departamento de pesquisa; à criação está o departamento de produção; além do tráfego 

ligado ao departamento de administração. Já uma agência grande, possui subdivisões 

maiores  em  cada  setor,  além  de  núcleos  de  Relações  Públicas,  Merchandising, 

Assessoria de Imprensa, Produção e estúdio de rádio e TV, entre outros.

De  acordo  com  Lupetti  (2006),  existem  quatro  tipos  de  estruturas 

organizacionais tradicionais, que podem ser adotados pelas agências de publicidade e 

propaganda. A primeira delas é a “Estrutura Funcional”, onde as pessoas são agrupadas 

de  acordo  com  suas  habilidades  semelhantes,  de  forma  a  compartilhar  suas 

especialidades,  funções  e  responsabilidades.  Uma  agência  de  comunicação  que  se 

estruture desta forma, possui normalmente os departamentos de finanças, atendimento, 



criação, mídia e produção. Este tipo de estrutura é comum em organizações pequenas, 

que não trabalham com muitos produtos ou serviços. 

O segundo tipo de organização é a “Estrutura Divisional”, onde são agrupadas 

pessoas  com diferentes  funções  e  especialidades,  a  fim de trabalhar  em um mesmo 

produto, com clientes do mesmo tipo e/ou trabalham na mesma região geográfica. Neste 

caso, a estrutura de uma agência de comunicação que utiliza este tipo de organização, 

possui mais de um profissional com a mesma função em cada departamento, porém, 

cada  um trabalha  para um determinado número  de clientes  diferentes.  Desta  forma, 

criam-se grupos de trabalho com profissionais advindos de todos os setores, de acordo 

com o cliente e o que for realizado. 

A  terceira  forma  de  estruturar  uma  organização,  corresponde  a  “Estrutura 

Matricial”.  Nesta  estrutura,  são  formados  grupos  com  profissionais  de  diferentes 

setores,  assim como no anterior.  Porém,  neste  caso,  o  grupo é  permanente,  visando 

formar uma maior competitividade entre os setores.   

A  última  forma  de  organização  está  sendo  muito  usada  por  agências  de 

comunicação,  que corresponde a  “Estrutura  em Células”.  Neste  caso,  as  equipes  de 

trabalho são formadas com profissionais de diferentes especialidades e funções. Porém, 

todos  os  integrantes  participam de  todo o  processo  de  criação,  visando explorar  os 

potenciais de todos os integrantes do grupo. Com isso, determina-se um líder do grupo, 

que orienta o trabalho dos demais e busca derrubar as barreiras normalmente existentes 

entre os departamentos de uma agência de comunicação. Este líder normalmente é o 

profissional de atendimento, pois suas habilidades e funções devem ser suficientes para 

gerenciar um trabalho em equipe. 

2.1.1 ATENDIMENTO

O departamento de atendimento de uma agência é o primeiro estágio do ciclo de 

criação de uma campanha. O profissional de atendimento muitas vezes é denominado de 

contato  ou  executivo  de  contas.  Este  profissional  busca  coordenar  as  ações  que 

constituem o serviço prestado pela agência ao cliente, para que ocorra tudo dentro do 

planejado. De acordo com a afirmação de Gomes:
É um setor considerado de serviço externo e tem como função específica 
manter relações técnico-profissionais com os anunciantes a fim de conseguir 
fazer  com que suas necessidades  de comunicação obtenham uma solução 
correta através das demais áreas da agência (GOMES, 2003, p.150). 



O atendimento é o profissional que faz a ligação da comunicação entre agência e 

cliente, sendo que deve estar preparado para defender os interesses do cliente junto à 

agência,  mas  sem esquecer  os  interesses  da agência  junto ao cliente.  Competem ao 

atendimento algumas funções como: elaborar o  briefing e  cuidar de sua atualização; 

emitir ordens de serviço com o que deve ser feito ao iniciar uma campanha; informar os 

demais profissionais da agência sobre tudo o que for necessário para o cliente; participar 

das reuniões de planejamento da agência e com o responsável pelo cliente na empresa; 

apresentar aos clientes os orçamentos de trabalho; aprovar junto a agência as campanha 

e levá-las ao cliente para aprovação por ele; argumentar perante o cliente sobre as idéias 

da agência e manter a agência informada sobre as opiniões do cliente. Perez & Barbosa, 

afirmam que: 

Por atendimento compreendem-se as tarefas de relacionamento, assistência ao 
cliente  da  agência,  estudo  de  suas  características,  compreensão  de  seus 
problemas, oportunidades, e o planejamento inicial dos trabalhos e tarefas a 
serem  realizados  para  a  solução  desses  problemas,  bem  como  o 
aproveitamento das oportunidades de comunicação com os clientes (PEREZ 
& BARBOSA, 2008, p. 16).

Desta forma, o profissional de atendimento é o responsável pelo início, meio e 

fim do trabalho. Isso porque, ele acompanha o cliente desde a primeira reunião com a 

agência, para saber o que ele deseja, a criação e desenvolvimento do trabalho, até a 

apresentação ao cliente novamente. Sampaio, afirma que:
O atendimento,  nas  agências  maiores,  divide-se em diversas  Diretorias  de 
Contas,  cada  qual  responsabilizando-se  por  alguns  clientes  da  agência. 
Profissionalmente,  existe  a  figura  do  diretor  (ou  vice-presidente)  de 
atendimento, dos diretores de contas ou grupos de contas, dos supervisores de 
atendimento, dos contatos e dos assistentes de contatos (SAMPAIO, 1999, p. 
59).

O profissional  de  atendimento  deve  ter  conhecimentos  de  cultura  geral,  boa 

comunicabilidade,  facilidade  de  conversa  e  boas  relações,  ter  conhecimentos  de 

marketing,  comunicação,  relações  humanas,  enfim,  um  bom  suporte  para  saber 

conversar com todos os tipos de clientes e sustentar um bom diálogo. 

André Furlanetto, Diretor Geral de Operações e Atendimento da W/Brasil, apud 

Peralta (2006), destaca a dificuldade de ver o trabalho do atendimento. Isso porque, ele 

não cria, produz, nem planeja a campanha publicitária. O profissional de atendimento 

faz  um pouco  de  cada  área  e  tudo  o  que  for  preciso  para  garantir  que  o  trabalho 

aconteça. Desta forma, o atendimento deve gerenciar a conta do cliente e a agência. 



Assim, grande parte da tarefa do profissional de Atendimento consiste em 
enxergar  todas as interdependências  e manobrar todas as variáveis – e são 
muitas – que compõem uma campanha, levando o trabalho do início ao fim 
com o mínimo de solavancos e o máximo de eficácia.  Essa é a parte  que 
demanda  mais  tempo  e  esforço  físico.  Mas  não  é  a  mais  importante 
(PERALTA, 2006, p. 27).

O papel do atendimento é entender os objetivos de marketing do cliente e, a 

partir deles, dar subsídios para os demais profissionais da agência desenvolverem o seu 

trabalho. De acordo com Perez & Barbosa:
Assumir ou não os riscos de envolvimento no marketing do cliente tem sido 
uma das questões mais discutidas pela direção das agências de propaganda. 
Visto por alguns como a única maneira de desenvolver um trabalho sério e 
profissional em comunicação, tal fato é ainda encarado por outros como uma 
atitude preocupante, muito arriscada (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 17 e 
18).

Desta forma, o papel do atendimento só será completo, se este conseguir utilizar 

seus conhecimentos em favor do cliente e da agência. E também, se este tiver um bom 

relacionamento com o cliente, com o intuito de entendê-lo e dar sequência ao trabalho 

da forma mais eficiente possível. Isso porque, após as primeiras reuniões com o cliente, 

o atendimento organiza as informações obtidas nessas conversas e formula o documento 

chamado  briefing,  que  contém  os  dados  necessários  para  os  profissionais  de 

planejamento desenvolverem o seu trabalho. 

2.1.2 PLANEJAMENTO

Sampaio (1999), afirma que em algumas agências, existe um departamento com 

função específica de planejamento. Em outras, ligada ou não ao planejamento, existe a 

pesquisa,  que  trabalha  com pesquisas  de  mercado  e  de  comunicação,  para  atender 

diretamente  ao cliente  ou aos  demais  departamentos  da agência.  Este  setor  também 

costuma ser contratado através de profissionais autônomos.

O  departamento  de  planejamento  conta  com  os  profissionais  que  são 

responsáveis por analisar os problemas a serem resolvidos pela propaganda. O termo 

planejar é usado para designar o ato de analisar e decidir por antecipação, o que e como 

será feito para cumprir com o objetivo proposto. “Planejar em publicidade demanda, 

além  de  conhecimentos  de  marketing,  comunicação  e  publicidade,  exige  muita 

experiência no assunto, já que planejar faz parte da estratégia para atingir os objetivos 

propostos pela publicidade” (GOMES, 2003, p.157). Para planejar em publicidade e 

propaganda, é importante estabelecer quais são os objetivos propostos e quais são os 



procedimentos que serão utilizados para alcançá-los, que são as estratégias. Com isso é 

estabelecido um caminho a ser seguido pela criação,  o que pode facilitar o processo 

criativo.

O profissional de planejamento tem o objetivo de contribuir para que todos os 

demais departamentos da agência estejam alinhados, ou seja, estipular um caminho para 

a criação e produção da campanha publicitária. De acordo com Carla Sá, Diretora de 

Planejamento da agência África apud Peralta (2006), 
O papel do planejamento estratégico na área de comunicação é garantir que 
esta  reflita  a  necessidade  mercadológica  e  esteja  em linha  com a  direção 
estratégica  da  marca  e  do  negócio  de  cada  cliente.  Basicamente,  o 
Planejamento Estratégico é um levantamento organizado de informações que 
ajudará a definir os caminhos a serem seguidos (PERALTA, 2006, p. 30). 

A partir da formulação do planejamento estratégico e de suas metas e objetivos, 

é feito o planejamento publicitário. De acordo com Perez e Barbosa:
A área de planejamento publicitário é responsável  pelo posicionamento de 
marca, pelo investimento em novos mercados, pelas ações, pela definição das 
estratégias mais adequadas para os clientes etc. Como o nome já demonstra, 
os  planejadores  devem se  preparar  para  o  futuro  (PEREZ & BARBOSA, 
2008, p. 18). 

Ou seja, o profissional de planejamento deve direcionar  as ideias da criação, 

apontando o que deve ser feito, para que a criação seja feita com base nos objetivos 

determinados para a campanha.

O departamento de planejamento e o de atendimento acabam por trabalhar em 

conjunto para realizar suas tarefas. Muitas agências de pequeno porte possuem essas 

funções  agrupadas  em  uma  pessoa.  O  perfil  do  profissional  de  planejamento  é 

semelhante ao de atendimento, pois este deve entender tecnicamente de propaganda e 

marketing, ter as qualidades comunicativas e persuasivas como a do atendimento, ser 

um bom estrategista, além de ter uma ótima cultura geral e estar permanentemente se 

atualizando.

O profissional  de planejamento analisa  o  briefing  recebido pelo atendimento, 

sendo que é fundamental que este saiba interpretar os dados ali presentes, pois é a partir 

desta  etapa  que  aparecerá  o  problema  do  cliente.  As  principais  informações  são 

selecionadas  e  criam-se  os  objetivos  e  as  estratégias  da  campanha,  a  partir  dos 

conhecimentos em comunicação e marketing do profissional. O planejamento completo 

é passado para a equipe de criação e para a mídia, de forma com que estes tenham uma 

boa base para começar o seu trabalho. 



2.1.3 CRIAÇÃO

O departamento de criação é a parte da agência que conta com os profissionais 

que criam as mensagens publicitárias, para os mais diversos suportes. Neste estágio, o 

trabalho  do atendimento  e  do planejamento  mostra  o  seu valor,  pois  eles  entregam 

determinado  o  que  deve  ser  criado,  para  qual  público,  qual  meio  de  comunicação, 

enfim,  todas as  informações  necessárias.  Algumas agências  subdividem sua criação, 

onde cada equipe é responsável por criar mensagens para um determinado meio, mas 

não existe uma regra fixa para isso. De acordo com a afirmação de Gomes:

Criação (do latim  creatio) é  a capacidade de formar mentalmente idéias-
imagens  e  coisas  não  presentes  ou  dar  existência  a  algo  novo,  único  e 
original  [...]  A criação  publicitária  é  a  transformação  de  um tema numa 
forma  de  atingir  o  público-alvo  de  modo  a  persuadi-lo  eficazmente 
(GOMES, 2003, p. 160).

Em virtude do tipo de trabalho que realizam, os profissionais deste departamento 

procuram desenvolver o seu potencial  criativo para serem capazes de transformar os 

dados e informações contidas no planejamento, em algo que seja persuasivo ao público-

alvo. Portanto, estes profissionais buscam estar sempre atentos as novidade e mudanças 

na sociedade, para conseguir criar algo original. Desta forma, “a criação é a essência da 

agência, como vimos. Sua função é criar idéias para serem transformadas em slogans, 

temas  publicitários,  anúncios  para  jornais  e  revistas,  comerciais  de  rádio,  televisão, 

cinema, cartazes e outras mensagens publicitárias” (SAMPAIO, 1999, p. 58).

É no departamento de criação onde ocorre o chamado brainstorm, que é quando 

os profissionais conversam para gerar idéias, das mais diversas possíveis. A partir disso, 

as melhores  são associadas  e  utilizadas  durante  o processo de criação  da campanha 

publicitária. De acordo com Perez e Barbosa:
A  criação  é  a  fase  da  geração  de  ideias,  dos  temas,  dos  slogans,  das 
expressões, dos textos, das ilustrações, dos anúncios, dos filmes, dos sons e 
de  todas  as  inúmeras  possibilidades  de  comunicação  a  ser  combinadas  e 
empregadas na transmissão das melhores mensagens publicitárias para cada 
cliente (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 19).

Normalmente a criação ocorre em dupla, com um diretor de arte e um redator. 

Gomes (2003), destaca que atualmente, o profissional de direção de arte, além de saber 

técnicas como ilustração e fotografia, deve dominar os softwares mais atuais. Mas isso 

não é suficiente, pois este deve ter sensibilidade e uma cultura muito boa. Já o redator, 

não basta apenas saber escrever, pois este deve ser um profissional bastante interessado 



em todas as manifestações culturais e artísticas, ser um bom observador e conhecedor da 

natureza humana. Estes dois devem pensar juntos em um conceito e uma idéia, de forma 

que o texto e a imagem da campanha publicitária tenham harmonia e coerência. Para 

isso,  eles  definem  juntos  a  estratégia  criativa  que  será  usada,  de  acordo  com  o 

posicionamento selecionado para a campanha no planejamento. 

2.1.4 MÍDIA

O  setor  de  mídia  possui  profissionais  encarregados  com  a  veiculação  da 

campanha,  ou  seja,  decide  e  coordena  onde  e  quando  a  campanha  será  veiculada. 

Sampaio  (1999)  destaca  como principal  função do  profissional  de  mídia,  cuidar  da 

veiculação mais adequada das mensagens publicitárias dos clientes da agência. Precisa 

entender do planejamento que está sendo feito, pois seu trabalho começa ainda nesta 

fase,  quando  ajuda  nas  principais  decisões  relativas  aos  meios  de  comunicação  e 

formatos que serão utilizados. De acordo com Gomes:
É  de  suma  importância  que  a  agência  disponha  de  especialistas 
conhecedores  das  características  particulares  de  cada  tipo  de  suporte 
publicitário e que esteja capacitada a aconselhar objetivamente o anunciante 
sobre  aqueles  mais  apropriados  para  suas  necessidades  (GOMES,  2003, 
p.167).

De acordo com Perez e Barbosa (2008, p. 21), “A área de mídia é responsável 

pela seleção dos veículos de comunicação mais adequados para atingir o público-alvo 

nos momentos mais propícios,  evidentemente buscando a maneira mais econômica e 

indicada para cada caso em particularidade”. Desta forma, o profissional de mídia deve 

ter um amplo conhecimento sobre as características de cada meio de comunicação, de 

forma a escolher o melhor e mais rentável ao cliente. 

Esta  função  possui  algumas  características  mais  técnicas,  pois  se  apóia  em 

números, pesquisas e dados para analisar a melhor opção para o cliente. Os profissionais 

de  mídia  devem ser  capazes  de planejar  e  comprar  mídia,  mesmo que em algumas 

agências essas tarefas sejam executadas por pessoas diferentes. O planejador de mídia 

deve  pesquisar  e  saber  analisar  os  dados  referentes  a  audiências,  coberturas  e 

características de cada meio; conhecer todas as opções de mídias existentes, além das 

que estão constantemente sendo criadas e muitas vezes criar outras formas de interação 

diferenciadas. Além de ter conhecimentos sobre como funciona cada suporte de mídia, 



aquele que compra os espaços, também deve controlar a sua freqüências de audiência 

após a sua escolha. 

Paulo Camossa, Diretor de Mídia da Almap/BBDO, apud Peralta (2006), diz que 

“Mídia é  a  área da propaganda que analisa  as necessidades  de comunicação de um 

produto e define, fundamentada em pesquisas de audiência, a maneira mais eficaz de se 

atingir um público-alvo através dos meios de comunicação” (PERALTA, 2006, p. 32). 

Na  agência  de  propaganda,  o  profissional  de  planejamento  define  o  conceito  de 

campanha e a criação busca formas de passar esse conceito para as peças publicitárias. 

Na sequência, é preciso que as peças sejam colocadas em contato com o consumidor. 

Para  isso,  o  profissional  de  mídia  deve  encontrar  as  melhores  formas  de  entrar  em 

contato com o seu público-alvo através dos meios de comunicação, nos locais e durante 

o  tempo  necessário.  Além disso,  ele  deve  participar  de  todo  o  processo  pré  e  pós 

veiculação de uma campanha, que compreende desde a negociação, reserva e compra 

dos espaços  publicitários  com os  veículos  de comunicação,  até  a  avaliação  final  da 

campanha através das pesquisas de audiência.

2.1.5 PRODUÇÃO

Conforme já foi dito, de acordo com a estrutura da agência, mudam também os 

seus  departamentos.  De  acordo  com  o  que  foi  observado  em  algumas  agências,  o 

departamento  de  produção  não  existe  em  todas  elas.  Muitas  agências  possuem 

profissionais do departamento de criação com esta função. O departamento de produção 

é o responsável pela última etapa das peças publicitárias, antes de serem veiculadas. 

Perez e Barbosa afirmam que:
Quando  a  agência  é  maior,  suas  operações  tornam-se  mais  complexas  e 
acabam  por  criar  áreas  especializadas  em  pesquisam  produção  gráfica  e 
eletrônica  (som  e  imagem),  tráfego  (dos  trabalhos  por  entre  as  áreas  da 
agência),  e  até  em outras  ferramentas  de  comunicação  (relações  públicas, 
promoção, merchandising etc.) (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 21).

O departamento de produção conta com os profissionais que são encarregados de 

finalizar  as peças que serão veiculadas  nas mais  diversas mídias.  Normalmente,  nas 

agências de publicidade a produção se divide em Produção Gráfica (que é encarregada 

das peças gráficas como anúncios de jornais e revistas, outdoors, folders, e outros tantos 



materiais da mídia impressa) e Produção RTVC4 ou Multimídia (encarregada das peças 

eletrônicas como spots, VTs, peças para internet, entre outros). Gomes, afirma que:
Atualmente o produtor de uma agência de publicidade tem a finalidade de 
administrar  a  produção  de  campanhas  ou  peças  isoladas  junto  aos 
prestadores  de serviços (produtoras  de cinema, vídeo e gráficas)  além de 
acompanhar  todo  o  processo  de  realização  das  mesmas  (GOMES,  2003, 
p.167).

Por isso,  esse profissional  deve ter  conhecimento  de tudo que diz  respeito  a 

produção  gráfica  e  eletrônica,  fotografia,  iluminação,  o  que  for  necessário  para  a 

produção da peça publicitária. Predebon (2004), diz que a produção “é a última volta do 

parafuso” e geralmente nesse setor deságuam os atrasos dos outros. Quem trabalha em 

produção deve ter a capacidade de solucionar problemas e imprevistos, além de calma e 

paciência.

Maria Hermínia Weinstock, Diretora de TV da Talent, apud Peralta (2006), diz 

que o departamento de RTVC de uma agência é para pessoas que gostam de fortes 

emoções. Isso porque, normalmente os prazos são curtos (por ser o último estágio de 

uma  peça  publicitária),  imprevistos  acontecem  com  freqüência  e  os  demais 

departamentos  da  agência  sempre  esperam que  o  resultado  final  seja  digno  de  um 

prêmio  publicitário.  Para  que  o  trabalho  ocorra  com  o  mínimo  de  contratempos 

possíveis, o departamento de produção deve trabalhar em total sintonia com o restante 

da agência e seus fornecedores.

Conforme foi analisado até o momento, uma agência de comunicação pode ser 

estruturada de diversas maneiras, de acordo com seus objetivos e prioridades. Mas, para 

que seu trabalho possa ser efetivamente colocado em prática, é necessário contar com 

profissionais que entendam de todas as ferramentas de comunicação existentes e estar a 

par de suas constantes evoluções. A seguir, serão apresentados conceitos a respeito das 

características e importância do marketing de relacionamento e marketing online nas 

agências de comunicação. 

4Abreviação utilizada para as palavras Rádio, Televisão e Cinema.



3. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Uma  agência  de  comunicação  deve  estar  apta  a  construir  um  sólido 

relacionamento  com  os  seus  clientes,  a  fim  de  obter  melhores  resultados  em  seus 

trabalhos.  Portanto,  é  importante  possuir  profissionais  capacitados  a  criarem  e 

desenvolverem atividades  de  comunicação.  Uma  das  ferramentas  do  marketing  é  o 

marketing de relacionamento, assunto que será abordado neste segundo capítulo.

As novas formas de comércio e trocas desenvolvidas pela sociedade ao longo 

dos anos deram início ao conceito de marketing. Bagozzi (1974, 1975 apud Mussnich 

2002),  estabelece  a  troca  como o conceito  central  do marketing,  destacando que as 

pessoas  e  as  organizações  se  envolvem em trocas  econômicas  e  sociais  com outras 

organizações e pessoas, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas. Além 

disso, pessoas e organizações interagem com o intuito de maximizar suas gratificações e 

minimizar os custos, gerando com isso, o chamado modelo de troca social. De acordo 

com Vavra:
Até 1925, o que prevalecia no ambiente de negócios era uma orientação para 
a produção, cuja concentração era na eficiência de fabricação. Entre 1925 e 
1950, a orientação para a produção deu lugar à orientação para vendas, em 
que a concentração  era  sobre a  venda de produtos.  Entre 1950 e 1990,  a 
orientação prevalecente foi a orientação para marketing, cuja concentração 
era sobre as necessidades e desejos dos clientes. Nessas três orientações, o 
que se buscava era,  essencialmente,  a conquista de novos clientes para as 
organizações (VAVRA, 1993, p. 13).

O conceito de marketing de relacionamento teve seu início na década de 70, 

após os estudiosos do marketing, reconhecerem a importância destas relações de troca 

entre clientes e organizações.  Com as mudanças que ocorrem no comportamento do 

consumidor e na economia ao longo dos anos, torna-se necessário que as empresas se 

adaptem as novas abordagens do marketing. O foco no cliente está cada vez maior, pois 

é preciso fazer com que seus desejos e necessidades sejam atendidos. Além disso, torna-

se importante criar uma relação duradoura entre empresa e clientes, pois estes podem 

continuar a gerar lucro para a empresa. 

Diante disso, as organizações começaram a ver que o diferencial  competitivo 

poderia estar na obtenção de uma informação de qualidade sobre o cliente. Com este 

novo ponto de vista, deu-se origem ao que se convencionou chamar de  marketing de 

relacionamento.  Portanto,  o  marketing  de  relacionamento é  uma  das  opções  de 

administração  das  organizações,  que  se  baseia  na aceitação  de  estar  voltado para  o 

cliente  e  para  o  lucro  por  parte  de  toda  a  organização.  Além  disso,  busca  o 



reconhecimento  de  que  devem  ser  criadas  novas  formas  de  comunicação  para 

estabelecer  um  profundo  e  duradouro  relacionamento  com  os  clientes,  prospects5, 

fornecedores  e  todos  os  intermediários,  como forma de obter  vantagem competitiva 

sustentável (Bretzke apud Vavra, 1993).

Gummersson (2005), diz que durante a era industrial, a produção em massa de 

bens  padronizados  deu  vida  ao  marketing  e  à  distribuição  em massa.  Desta  forma, 

durante esse período da história, a teoria do marketing evoluiu em torno do marketing 

de  serviços.  O marketing  de  serviços,  o  B-to-B6 como  redes  e  a  administração  de 

marketing  tradicional,  são  as  principais  raízes  do  Marketing  de  Relacionamento. 

“Marketing de relacionamento é o marketing baseado em interações dentro da rede de 

relacionamentos. O conceito de MR espalhou-se como fogo tocado pelo vento nos anos 

1990. A ele seguiram-se, primeiramente, o do marketing 1 a 1 e depois o de CRM” 

(GUMMERSSON,  2005,  p.22).  A  disseminação  do  conceito  marketing  de 

relacionamento, que tem seu foco principal no relacionamento entre empresa e cliente, 

gerou um novo modo de pensar na cadeia de relacionamento das empresas. 

O  marketing  de  relacionamento  visa  o  desenvolvimento  de  estratégias  que 

aumentem a lealdade do cliente e incrementem as vendas. Conhecer o seu público-alvo, 

portanto, tornou-se para a maioria das empresas, um diferencial competitivo. Para isso, 

é preciso um amplo conhecimento do que está acontecendo na sociedade, no ambiente 

em que a empresa e seus clientes estão inseridos, e, principalmente, conhecer os seus 

clientes. 

Todas as atividades que buscam manter um cliente ligado à empresa,  mesmo 

após  o  desenvolvimento  do  serviço,  são  consideradas  ações  de  marketing  de 

relacionamento. “O marketing tradicional tem se preocupado com transações comerciais 

dirigidas  à  satisfação  dos  clientes  e,  evidentemente,  à  manutenção  desta  satisfação. 

Tornou-se  tão  importante  a  permanência  do  cliente  para  uma  empresa  que  alguns 

autores passaram a se preocupar com esta questão” (LAS CASAS, 2008, p.25). Desta 

forma,  há  a  necessidade  cada  vez  maior  em  estabelecer  estratégias  que  unam  e 

mantenham os clientes bem relacionados com a empresa. Com isso, quando se fala em 

marketing de relacionamento, não se pensa nas relações com os clientes da empresa a 

curto prazo, mas a um complexo de características e estratégias a logo prazo, que gerem 

benefícios para os dois lados.
5Prospects são possíveis clientes para um vendedor ou uma empresa comercial.
6Termo usado para definir as relações comerciais entre empresas, apresentando a expressão business-to-
busines (negócio-a-negócio).



Las  Casas  (2008),  diz  que  no  marketing  de  relacionamento,  as  empresas 

procuram manter um perfeito casamento entre clientes e fornecedores, mas não tratando 

do relacionamento para apenas uma vez, e sim, de um relacionamento que mantenha o 

cliente  e  seja  duradouro.  Para  que  isso  ocorra,  a  empresa  precisa  conhecer 

profundamente  seus  clientes  e  planejar  muito  bem  suas  estratégias  e  táticas  de 

relacionamentos.  Com a utilização do marketing de relacionamento,  as organizações 

acabam por  modificar  a  sua  estrutura.  Portanto,  as  novas  estruturas  organizacionais 

podem  ser  consideradas  o  resultado  ou  a  causa  do  marketing  de  relacionamento. 

Gummersson (2005), cita que: 
A maioria das definições do MR enfatiza o estabelecimento, a manutenção e 
as  vezes  o  término de relacionamentos  com o consumidor.  É claro  que o 
primeiro estágio, obter um cliente e estabelecer um relacionamento, sempre é 
muito  importante,  mas  o  segundo,  manter  uma  relação  sustentável  de 
negócios, é a parte mais exigente do marketing (GUMMERSSON, 2005, p. 
50). 

A  administração  das  relações  com  os  consumidores,  procura  criar  táticas 

mercadológicas  para  conquistá-los  e  mantê-los.  Essas  táticas  estão  em  constante 

evolução, sendo que a tecnologia da informação (TI) está modificando as formas como 

estes relacionamentos são administrados. De acordo com Gummersson:
A TI tem muito em comum com o MR. A internet,  o email, e a telefonia 
celular formam uma nova rede dentro da qual podemos interagir. A TI não 
deu vida ao MR e ao CRM, como à vezes se reivindica, a TI somente os 
modificou (GUMMERSSON, 2005, p.30).

A internet tornou possível às empresas aproximarem-se cada vez mais dos seus 

clientes,  através  de suas  ferramentas  e da possibilidade  de um relacionamento  mais 

personalizado. Seguindo a idéia do marketing de relacionamento, surgiu o  Customer 

Relatioship  Managment (CRM),  que  possui  os  mesmos  valores  e  estratégias  do 

marketing de relacionamento, mas atua com o auxílio das tecnologias de informação 

(TI). A TI foi capaz de modificar o CRM, que tem como base a tecnologia. Gumersson 

(2005),  destaca  que  o  CRM  são  os  valores  e  estratégias  do  marketing  de 

relacionamento, mas transformados em aplicações práticas. Portanto os dois possuem os 

mesmos valores, mas o CRM atua com o auxílio das TI, de forma a pôr em prática as 

táticas e estratégias do marketing de relacionamento. 

Conforme Las Casas (2008), a base do CRM é de que a tecnologia, que deve ser 

usada  não  apenas  para  compilar  dados  mas  também,  para  prestar  serviços,  como 

telecomunicações e informática, é administrada de forma a proporcionar condições para 

a manutenção do relacionamento. Com isso, a essência do marketing continua sendo 



entender  as  necessidades  e  desejos  do  consumidor,  de  forma  que  a  empresa  preste 

serviços  que  atendam e satisfaçam essas  necessidades.  O que  muda  é  a  criação  do 

CRM,  que  pode  ser  considerada  uma  combinação  de  marketing  com  tecnologia  e 

pessoas, mas sempre com os objetivos de criar valor e reter clientes. 

Desta forma, todas as diferentes formas de marketing atuam com um mesmo 

objetivo, que é reter, conquistar e manter clientes. Como foi dito, o manter os clientes é 

a  parte  mais  difícil  para  uma  empresa,  que  necessita  utilizar  das  ferramentas  do 

marketing  de  relacionamento  e  do  CRM  para  obter  resultados.  O  marketing  de 

relacionamento e o CRM possuem conceitos e objetivos semelhantes, mas o marketing 

de relacionamento,  sem dúvida, é a base do CRM. Isto porque, o CRM atua com a 

filosofia  do  marketing  de  relacionamento,  mas  com  o  suporte  das  tecnologias  da 

informação. 

A partir do momento em que uma empresa estipula os seus objetivos, estratégias 

e táticas em relação aos seus clientes, o CRM é utilizado, pois este usa as tecnologias da 

informação para por em prática o que foi definido. Mas é importante salientar que as 

tecnologias, como a internet, não atuam sozinhas. Além delas, é necessário contar com 

profissionais capacitados a entender e utilizá-las, para que o CRM possa ser colocado 

em prática. Para que as estratégias e táticas de marketing de uma empresa possam ser 

executadas,  é  necessário  que  todos  os  funcionários  atuem juntos  na  sua  realização. 

Conforme Gummersson: 
O marketing envolve não somente o contato do consumidor com a equipe de 
vendas, mas todos os tipos de contatos com os funcionários do prestador dos 
serviços e equipamento durante a produção e a entrega do serviço. Podemos 
falar em marketing interativo, mas também em desenvolvimento de serviço 
interativo,  produção  e  entrega.  O prestador  e  o  consumidor  juntos  criam 
valor.  O marketing que acontece  durante  a  interação  geralmente  é  o mais 
importante,  às  vezes  o  único  marketing  que  o  prestador  de  serviços  faz 
(GUMMERSSON, 2005, p.79).

A empresa que constrói um bom relacionamento com seus clientes, é capaz de 

identificar  melhor  as  características  do  seu  público  e  possíveis  oportunidades  para 

conquistá-lo. Portanto, todo o processo de relacionamento entre uma empresa e seus 

clientes é importante para que ocorra um marketing de relacionamento eficiente. Mas 

para  isso,  todos  os  funcionários  da  empresa  devem  estar  cientes  dos  objetivos  de 

marketing e engajados em realizar um bom trabalho.

De  acordo  com  Gummersson  (2005),  o  marketing  de  relacionamento  vê  a 

distribuição como uma rede complexa de relações interativas, pois deve ser um serviço 

que agregue valor, no qual bens são apenas um componente. Desta forma, não basta a 



empresa pensar apenas no seu mercado consumidor e como levar o produto até ele. É 

preciso criar um valor para a marca e mostrá-lo a todos que participam do processo, que 

vão desde os funcionários que trabalham na empresa até o consumidor final. Através 

disso, por cada canal que o produto passa na rede de relacionamentos da empresa, estará 

agregando valor e chegará ao consumidor final não apenas como um produto, mas junto 

a uma opinião formada de todos a respeito da empresa.

É importante destacar que, após o surgimento das tecnologias da informação e 

da  conseqüente  popularização  da  internet,  as  empresas  precisam buscar  diariamente 

formas de estar em contato com seus clientes. Portanto, o marketing de relacionamento 

de uma empresa pode ficar ainda mais eficiente, se esta souber utilizar as ferramentas de 

comunicação como a internet, a fim de evoluir para o marketing on-line.



4. MARKETING ONLINE

As  formas  de  marketing  direto  têm  crescido  e  evoluído  muito  no  mercado 

brasileiro. Dentre as diversas ferramentas, podemos salientar o uso da web, devido a 

força  que  a  internet  vem  ganhando.  A  internet  possui  a  característica  de  conectar 

pessoas, trocar idéias, modos de vida e experiências. De acordo com Perez e Barbosa: 
A internet chegou. É um novo modelo de relacionamento entre consumidores 
e empresa. Um modelo emergente. O consumidor volta a se relacionar com o 
mercado  de  forma  participativa  e  justa.  Os  Ps  esquecem  a  variável 
consumidor. Quem manda no marketing tradicional é a empresa. Na internet 
quem manda é a torcida (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 380).

Com a internet, as empresas conseguem uma maior aproximação em relação a 

seus  clientes,  o  que  torna  possível  um  melhor  aproveitamento  de  suas  ações  de 

marketing.  A  partir  de  agora,  é  possível  compreender  melhor  o  que  o  consumidor 

deseja, pois todas as ações do usuário no ambiente vitual (em um site de vendas, por 

exemplo),  podem ser monitoradas.  É possível saber por onde o consumidor “andou” 

pelo site, para a partir disso, desenvolver atividades de marketing que contemplem suas 

necessidades. 

De  acordo  com  Rublescki  (2009),  no  mundo  contemporâneo,  o  marketing 

eletrônico é importante por buscar gerar negócios on e off line.  Neste momento, o que 

vale  é  a  interatividade,  surgindo  a  importância  do  marketing  eletrônico,  por  aliar 

ferramentas do marketing tradicional com recursos eletrônicos. A partir disso, a autora 

afirma:
O  marketing  moderno  se  caracteriza  por  esforços  permanentes  para 
conquistar e fidelizar o cliente, o que passa pela substituição do monólogo 
B2C do século XX para o diálogo do século XXI. No centro da mudança, o 
Marketing Interativo, calcado na tecnologia que possibilitou a integração de 
banco  de  dados,  sistemas  de  informações,  segmentação  do  mercado  e 
estratégias  próprias  do Marketing  Direto,  que,  no cibermarketing,  ganham 
novos  elementos.  Sua  finalidade  é  estabelecer  diálogos  permanentes  com 
clientes (RUBLESSCKI, 2009, p. 4). 

Na comunicação pela internet, o diálogo com o consumidor torna-se o principal 

desafio  das  empresas,  fazendo da interação,  a  principal  missão.  Neste  momento,  os 

tradicionais  conceitos  e  ferramentas  do  marketing  tradicional  começam  a  tornar-se 

escassos. Os clientes estão mais exigentes, o que torna necessário que o marketing seja 

pensado para ele. A partir disso, as empresas começam a ver as vantagens, facilidades e 

baixo custo de usar a internet para se comunicar com seus clientes. Bruner, afirma que:



Não há dúvida de que no breve espaço de tempo de dois anos em meados da 
década de 90, a internet e a World Wide Web tornaram-se o novo meio de 
comunicação  mais  importante  desde  o  advento  da  televisão,  e  que  estão 
redefinindo fundamentalmente o entendimento contemporâneo sobre vendas 
e marketing (BRUNER, 1998, p.1).

De acordo com Sanna (2002), tornou-se óbvia a integração entre o marketing 

direto e o marketing interativo, confirmando as inúmeras vantagens que uma empresa 

pode ter ao implantar soluções de comunicação one-to-one 7integrado às ferramentas on 

e off-line. O autor destaca algumas características que mostram a importância da união 

do marketing direto com o marketing interativo, como: essência interativa - a internet é 

um canal  de  vendas  e  um meio  de  comunicação  ao  mesmo  tempo;  métricas  –  na 

internet, tudo pode ser testado antes de ser efetivamente implementado ao consumidor, 

assim como pode ser medido, com a vantagem da rapidez e dos custos reduzidos em 

relação aos demais meios de comunicação; flexibilidade – a partir da resposta obtida 

por uma ação, esta pode ser mudada ou incrementada, de acordo com o que se deseja; 

custos – após os custos de produção da ação, estes tendem a ser zero, portanto, causa 

uma maior possibilidade de futuras criações; conhecimento sobre o consumidor – todas 

as ações do cliente na web deixam seu rastro, o que pode gerar informações de extrema 

relevância para as ações de marketing; Simplificação dos processos – a distância entre 

marca e cliente está reduzida na internet, pois o cliente não precisa sair de casa para 

responder a um questionário on-line ou efetuar uma compra; performance – as inúmeras 

formas  de  contato  entre  empresa  e  cliente,  como:  site,  site  de  parceiros,  hot  site, 

banners,  e-mail,  celular,  quiosques  interativos,  desktop  ou  games,  aumentam  as 

possibilidades de sucesso de uma campanha, pelas suas diferentes opções;  segmentação 

– a internet é a mídia eletrônica onde realmente ocorre uma segmentação do mercado 

desejado;  poder de convergência – a internet possibilita estar em contato em tempo real 

com as demais mídias; e, também,  um novo estímulo no mercado – a internet obrigou 

algumas empresas a mudarem o seu investimento em mídia. 

Acima foram citados dez itens que demonstram a importância do marketing on-

line.  Mas  apesar  disso,  nem  todas  as  agências  de  publicidade  brasileiras  estão 

preparadas para estas mudanças e para oferecer soluções eficientes para seus clientes. 

Sanna destaca que: 

7Marketing one-to-one corresponde a um marketing personalizado, a fim de dirigir-se a cada uma dos 
consumidores diretamente para construir uma comunicação mais direta e individual.



A internet provocou um fenômeno curioso: de uma hora para a outra, dezenas 
de  anunciantes  e  publicitários  habituados  à  mídia  de  massa  se  viram 
envolvidos em programas de comunicação dirigida. Tudo por causa da web. 
Com a necessidade de conhecer e explorar a mídia interativa, a maioria dessas 
pessoas começou a fazer marketing direto sem perceber (SANNA, 2002). 

Diante  disso,  pode  levar  um  tempo  para  que  todas  as  agências  estejam 

preparadas tecnicamente para oferecer a seus clientes soluções digitais eficientes para 

cada problema comunicacional.  

Bruner (1998), diz que a Web pode ser uma ramificação altamente econômica de 

um programa de marketing de uma empresa, mas pode ser um rombo financeiro, se a 

empresa não determinar os objetivos específicos para utilizá-la. Com isso, os objetivos 

que  levam  uma  empresa  a  usar  a  internet  para  se  comunicar  com  seus  clientes, 

naturalmente variam de acordo com suas individualidades. Perez e Barbosa afirmam 

que:
Numa comunicação  focada  nos mercados  digitais  temos que  nos valer  do 
diálogo  como  forma  de  engajamento.  Sem  engajamento  é  impossível 
estabelecer projetos de marketing e comunicação on-line. As pessoas querem 
conversar.  Elas  querem participar  de projetos que tenham a ver  com seus 
interesses (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 384).

Portanto, as empresas devem aprimorar os conhecimentos de seus funcionários 

em relação aos usos da internet e suas ferramentas. É importante que os profissionais 

saibam como e o que falar com seu público na internet, para que os investimentos em 

marketing obtenham retorno positivo. A internet possibilita diversas formas de contato 

entre as pessoas, pois cria um ambiente de convivência entre os usuários. Desta forma, 

as  empresas  que  sabem  aproveitar  essas  vantagens  da  internet,  podem  criar  um 

relacionamento consistente com seus atuais e futuros clientes. Perez e Barbosa citam 

ainda que:
A  internet  pode  ser  entendida  como  um  novo  não-lugar.  Um  ambiente 
diferente.  Internet  não é apenas um novo, um canal  de comunicação. Com 
relação aos demais meios de comunicação e informação,  a internet  é mais 
abrangente. Ela não apenas aproxima as pessoas. Ela cria um novo lugar de 
convivência.  A  internet  é  um  modo  diferente  daquele  do  qual  crescemos 
(PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 383).

Na internet,  diferentemente do que ocorre em meios de comunicação como a 

televisão,  jornal ou rádio,  no momento em que o receptor compreende a mensagem 

emitida pelo emissor, é possível que sua opinião seja transmitida a outros receptores 

quase que instantaneamente. Para tanto, existem os blogs, redes sociais, e-mail, sites, 



entre  os  canais  que  possibilitam  esta  troca  de  informação  e  opinião  quase  que 

instantaneamente. 

A partir do interesse em estreitar as relações das empresas com os seus clientes, 

o  marketing  tem evoluído  rapidamente  com o  uso  da  internet.  De acordo com Las 

Casas:
O marketing online é  um conjunto de  transações  eletrônicas  que  visam a 
transferência de produtos e serviços do produtor ao consumidor. Incluem-se 
no  conjunto  de  transações  o  uso  de  e-mail,  o  envio  de  pedidos  para 
fornecedores  via  EDI  (troca  eletrônica  de  dados),  o  uso  da  internet  e  a 
prestação de serviços online, entre outras atividades (LAS CASAS, 2008, p. 
335).

Desta forma, todas as atividades online ou eletrônicas que buscam a troca de 

informações entre produtor e consumidor ou agregar valor a um produto ou serviço, são 

chamadas  de marketing online.  Las Casas (2008) caracteriza a digitalização como a 

conversão de textos, dados, som e imagem que podem ser enviados a uma velocidade 

incrível de um local para outro. Já a conectividade é caracterizada pela construção de 

redes e a conexão de pessoas e empresas em diversas partes do mundo. 

Para Perez e Barbosa (2008), a internet é capaz de permitir a diversidade e a 

criatividade,  além de  aproximar  as  pessoas  das  mais  variadas  formas.  Para  isso,  as 

empresas precisam mudar a sua forma de gestão, com o intuito de entender o mundo 

digital e aprender a falar com os seus clientes. Desta forma, afirmam ainda que:
Na  internet  existe  maior  interatividade  entre  a  empresa  e  o  usuário.  O 
consumidor,  que  sempre  fora  tratado  como massa,  passou  a  participar  do 
mercado.  Conversa  com  as  empresas  e  com  outros  usuários.  Ele  tem 
informações do mercado. Muitas vezes, conhece a empresa melhor do que o 
próprio dono. Os mercados estão dialogando; é isso que tem de ser percebido. 
As empresas que souberem trabalhar com tal enfoque serão, provavelmente, 
as vencedoras (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 389).

A web pode atuar sozinha ou como um complemento às demais mídias, como a 

televisão, o rádio, o jornal, assim como outros meios de publicidade, a fim de tornar um 

produto ou serviço conhecidos. Bruner (1998) diz que a rede permite que os clientes 

interajam mais intimamente com as marcas do que qualquer outro meio. Isso porque, ao 

contrário dos outros meios que esperam pouco do consumidor além de uma atenção 

passiva,  a  web  convida  os  freqüentadores  da  rede  a  se  envolverem  com  a  marca, 

aprender  detalhes  sobre  o  produto,  assinar  serviços  especiais,  voltar  ao  site 

regularmente, entre outros. Isso exerce um papel ativo na experiência de marketing, pois 

cria um vínculo entre o consumidor e a marca.



A internet e suas ferramentas facilitam a lembrança do produto ou serviço diante 

do seu público-alvo. Em um ambiente que está tão diversificado como a web, é possível 

que  as  empresas  se  insiram no dia-a-dia  de  seus  clientes,  através  de  estratégias  de 

marketing on line. Os princípios do marketing não mudam quando ele passa a ser on 

line, mas sim, agregam-se diferentes formas de chegar aos objetivos propostos.

Segundo Las Casas (2008), o crescimento do marketing pela internet se deve aos 

vários benefícios proporcionados.  Destacam-se o conforto,  a rapidez,  os custos mais 

baixos,  informações,  um relacionamento  “mais  próximo” e  ainda a  possibilidade  de 

coletar  dados com detalhamento maior. O conforto proporcionado pelo marketing na 

internet faz com que o cliente possa comprar produtos, fazer transações bancárias ou 

fazer contato pessoas e empresas, sem precisar sair do conforto de sua casa; a rapidez 

proporciona que o cliente possa fazer seus contatos com agilidade e para qualquer parte 

do mundo; a redução dos custos é vantagem tanto para a empresa como para o cliente. 

Isso  porque  a  empresa  economiza  em material  impresso,  equipe  de  profissionais  e 

postagens, o que reduz os custos dos produtos aos consumidores; a internet permite que 

o usuário acesse diversas informações, a respeito dos mais diversos assuntos, pois as 

fontes são infinitas; a internet também proporciona um relacionamento mais próximo 

entre as pessoas, além da possibilidade de coletar dados com um maior detalhamento. 

Apesar  de  este  relacionamento  ser  feito  por  computador,  as  empresas  tem  a 

possibilidade de entender melhor o seu público. 

As vantagens  do uso da internet  pelas  empresas  também são salientadas  por 

Bruner (1998),  que diz que pode-se identificar  um número de características  que se 

combinam exclusivamente na web e na internet para oferecer tanto aos usuários como 

aos comerciantes benefícios incríveis de uma maneira que nenhum outro meio havia 

feito  antes.  Desta  forma,  a  web  é  interativa,  pessoal,  informativa,  instantânea, 

mensurável,  flexível,  interconectada  e  econômica.  Isso  porque,  conecta 

instantaneamente as pessoas de qualquer parte do mundo, por um baixo custo. Além 

disso, possui inúmeras possibilidades para atrair o público desejado, sendo desta forma 

uma boa ferramenta de marketing para as empresas.

Terra (2008) destaca algumas características que podem ser atribuídas a internet 

como  uma  ferramenta  de  relacionamento  para  as  organizações.  A  Web  cria  novas 

formas de produzir, comercializar e comunicar, o que acarreta em novos valores, novas 

formas de planejar, criar, executar e avaliar; a rede permite que os profissionais e os 

próprios  usuários  segmentem  seus  públicos  por  meio  de  listas  de  discussão, 



newsgroups, listas de e-mail  e  blogs; a rede pode ser utilizada como um meio para 

compor e potencializar o relacionamento com diversos públicos; é possível que novos 

públicos  sejam  alcançados  por  meio  de  relacionamentos  não-presenciais;  os 

consumidores  podem  ser  atendidos  por  sites  institucionais,  podem  conhecer 

lançamentos  através  de  hotsites8 de  produtos,  podem ser  atendidos  por  serviços  de 

atendimento ao cliente pela Web, podem sanar dúvidas via FAQs (Frequently Asked 

Questions ou Perguntas Mais Freqüentes), conhecer que serviços a organização oferece, 

participar de listas de discussão,  newsgroups, blogs especializados ou chats; com seus 

colaboradores,  além  das  Intranets9,  é  possível  manter  um  veículo  de  comunicação 

interna  virtual,  além  de  divulgar  eventos  e  criar  ações  de  endomarketing;  os 

fornecedores,  distribuidores  e  parceiros  da  organização  podem  ser  atendidos  e 

comunicados via Extranets. 

A internet  tem um valor importante  para as empresas,  pois  ela  é a interação 

direta com os clientes. Os sites devem sair do tradicional, onde consistem fotos estáticas 

e conteúdos desinteressantes. Isso porque as oportunidades que a internet oferece são 

maiores que a maioria dos outros meios, pois com ela, é possível ter um contato maior e 

conhecer melhor os clientes. Essa interação com os clientes faz com que seja possível 

saber  com maior  detalhamento  o  que  deve  ou  não  ser  feito  para  conquistar  novos 

consumidores. Conhecer melhor os clientes de uma empresa possibilita que se chegue a 

tão sonhada personalização. De acordo com a afirmação de Bruner:

Há  muitos  aplicativos  para  a  tecnologia  de  reconhecimento  padrão  no 
marketing da web, incluindo alvo de publicidade, serviços ao consumidor e 
pesquisa  de  mercado.  O  mais  importante  para  muitos  sites,  porém,  é  a 
capacidade  de  personalizar  conteúdo  e  outras  características  do  site 
imediatamente para coincidir com as preferências individuais do surfista da 
Rede (BRUNER, 1998, p. 44).

Com a personalização do ambiente da web, o consumidor sente que está no lugar 

certo,  que  o  produto  ou  serviço  foi  feito  para  ele.  Desta  forma,  aumenta  a  sua 

curiosidade a respeito da marca e torna-se fiel ao produto ou serviço oferecido pela 

empresa. Para o consumidor, o que importa é o marketing one-to-one, o saber que estão 

8Hotsite, Mini-ste ou Micro-site é um pequeno site com um propósito de destacar e apresentar uma ação 
de comunicação, campanha específica ou lançamento de um produto.
9O termo Intranet caracteriza as conexões internas das empresas e Extranets, correspondem as externas, 
como por exemplo, a conexão dos fornecedores com seus clientes. Uma empresa pode usar a conexão 
com a internet para se relacionar tanto com seu público externo, quanto interno.



pensando nele e em suas preferências. E com o aperfeiçoamento das ferramentas de 

marketing on-line, o mercado real acaba virando uma parte do mercado virtual. 

O uso das TI possibilitou a criação do termo New Media. Britto apud Predebon 

(2000),  diz  que  o  termo  New Media é  usado para  caracterizar  diferentes  situações, 

fazendo com que não exista um consenso sobre a definição dessa terminologia. Alguns 

profissionais “cibernéticos” utilizam o termo para referirem-se às novas mídias que se 

tornaram  possíveis  por  meio  da  internet.  Os  profissionais  de  marketing,  ligados  a 

anunciantes de diversos setores, consideram New Media todo o tipo de nova mídia ou 

nova  forma  de  contato  que  foi  desenvolvida  nos  últimos  10  anos,  associadas  ao 

fenômeno da Internet.  Já os profissionais  de publicidade e propaganda vêem a  New 

Media como as novas formas de mídia em que não se utilizam as tradicionais mídias de 

massa.

O autor define cinco fatores decisivos para o surgimento das novas mídias no 

cenário do marketing e da comunicação,  que basicamente são: o surgimento de uma 

gama  de  novos  produtos  e  serviços,  dirigidos  a  públicos  novos  e  específicos;  o 

surgimento de novos públicos com características específicas; o surgimento de novas 

tecnologias  que  permitiram  o  desenvolvimento  de  novas  formas  de  contato  e 

administração  de  dados;  a  necessidade  de  uma  melhor  relação  custo/benefício  e  a 

possibilidade de uma mensuração mais efetiva de resultados. 

Diante disso, podemos entender que as constantes evoluções na sociedade, tanto 

econômicas como sociais, levam a uma mudança na forma como as empresas utilizam 

as  novas  tecnologias.  De  forma  geral,  as  empresas  conseguem  enxergar  as 

possibilidades e vantagens que a  New Media  pode levar às organizações. Isso porque, 

além de poder chegar com mais facilidade a um público específico, o preço mais baixo é 

um fator relevante quando se trata das novas mídias. De acordo com Predebon:
Com esse barateamento, ferramentas como o e-mail e a Internet ganharam a 
força de algumas grandes mídias. Portanto, geraram uma audiência grande o 
suficiente  para  serem consideradas  como excelentes  alternativas.  Isso  foi 
importante  tanto  do  ponto  de  vista  da  comunicação,  quanto  do  da 
distribuição  de  vendas,  uma  vez  que  permitiu  o  contato  direto  entre 
fabricantes e consumidores de todo o mundo (PREDEBON, 2000, p. 83).

Como é possível observar, as novas mídias fazem com que seja possível atingir 

o  público-alvo desejado com mais  eficácia,  por conseguirem criar  formas  para uma 

maior  aproximação  e  interatividade  com ele.  Além disso,  reduzem o  custo  para  as 

empresas  que  querem  anunciar,  permitindo  a  comercialização  dos  mais  diversos 

produtos, em mercados até então não alcançados. De acordo com Britto apud Predebon 



(2000), esse fenômeno New Media foi impulsionado pelo barateamento da tecnologia e 

pela necessidade de as empresas rentabilizarem seus esforços de vendas e comunicação 

em  face  das  mudanças  sócio-político-econômicas  que  ocorreram.  A  partir  disso,  a 

maioria  das  empresas  busca  redesenhar  seus  negócios  e  redefinir  seu  foco  para 

sobreviver neste novo mercado em que os produtos e serviços tornam-se cada vez mais 

parecidos. Com base nesse cenário, abre-se espaço para as novas mídias. 

Algumas das ferramentas de New Media identificáveis mais utilizadas podem ser 

definidas como: as ações de marketing direto e o telemarketing; os eventos em geral, 

como  instrumentos  de  comunicação;  a  internet  e  seus  milhões  de  sites;  além  das 

possibilidades da televisão por assinatura.  No caso da internet,  caracteriza-se o fácil 

diálogo que ela proporciona com o público desejado. Um exemplo disso é a afirmação 

de Perez e Barbosa (2008):
As pessoas estão se encontrando nos blogs, fotologs e nos diversos Orkuts. 
Novas  formas  de  expressão  são  criadas  emergencialmente  –  um fluxo  de 
informação anárquico, bagunçado e infinitamente mais poderoso do que todos 
os  canais  que  conhecemos.  Esses  microcanais  de  comunicação  existem 
porque  existe  audiência.  São,  claramente,  microaudiências,  cujo  somatório 
resulta em micromercados de dimensões incomensuráveis. Nada comparado 
aos  canais  tradicionais,  embora  sejam  tendência  importante  para  quem 
pretende analisar a revolução digital (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 390).

Diante desta afirmação, podemos observar a constante evolução das formas de 

socialização entre os usuários da internet. No ano de 2008, blogs10, fotologs11 e orkut12, 

estão  entre  as  ferramentas  mais  utilizadas,  mas  certamente  só  até  outro  meio  de 

interação ser difundido. 

Perez e Barbosa (2008), citam a criação do termo Marketing Hacker, que é um 

nova abordagem do marketing, baseada no digital. Esta forma de marketing é diferente 

do  tradicional,  pois  não  pensa  apenas  em  artimanhas  para  aumentar  o  lucro  dos 

mercados. O Marketing Hacker busca mostrar que a tecnologia possibilita novas formas 

das empresas obterem resultados positivos. A partir disso, os autores afirmam que: 
O marketing hacker atua rompendo as barreiras da imaginação e buscando 
formas alternativas  para suprir os mercados  com energia.  A tendência  das 
pessoas é não se importar com as coisas que as afligem. Afastam-se delas 
como diabo  da  cruz  e  voltam a  conversar  mecanicamente  sobre  assuntos 
irrelevantes (PEREZ & BARBOSA, 2008, p. 394). 

10Blog  é  definido  como  um  site  em  que  sua  estrutura  permite  uma  atualização  rápida,  através  da 
publicação de textos ou fotos. Sua principal característica consiste na possibilidade de interação com os 
receptores da mensagem, através da publicação de comentários destes.  
11Fotolog é considerado um diário virtual com fotos, onde o usuário pode atualizá-lo diariamente também 
com comentários seus e dos leitores.
12Orkut é uma rede social, que possibilita seus usuários encontrarem amigos e construírem uma rede de 
relacionamentos virtual. 



Portanto, o marketing online pode ser considerado uma evolução do marketing 

tradicional, pois busca utilizar a tecnologia com as ferramentas da internet, para criar 

mensagens certas para as pessoas certas. Através disso, buscar criar diálogos constantes 

e duradouros com seus clientes.  Mas não foi  apenas o marketing que evolui com o 

passar dos anos. As organizações e suas formas de comunicação também precisaram 

estar cientes das mudanças que a tecnologia da informação trouxe para a sociedade.



5. COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

A definição  de organização,  segundo Maximiano (1992) diz que esta  é  uma 

combinação de esforços individuais, com a finalidade de realizar propósitos coletivos. 

Uma organização torna possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis 

para  uma  pessoa.  O  autor  cita  que,  desde  uma  pequena  oficina,  uma  escola,  um 

hospital,  ou  qualquer  empresa  prestadora  de  serviços,  todos  são  exemplos  de 

organizações. Uma  organização  é  formada  pela  soma  de  pessoas,  máquinas, 

equipamentos e recursos financeiros,  sendo que, todos esses elementos devem estar 

direcionados aos objetivos da organização. De acordo com Nassar apud Kunsch:
Podemos,  assim,  definir  uma  organização  como  um  sistema  social  e 
histórico, formal, que obrigatoriamente se comunica e se relaciona, de forma 
endógena, com os seus integrantes e, de forma exógena, com outros sistemas 
sociais e com a sociedade. E organizações são estruturadas com pessoas que 
atuam segundo divisões e processos de trabalho, dependem de recursos de 
toda  a  ordem,  dentre  os  quais  destacamos  os  materiais,  financeiros, 
mercadológicos,  científicos,  tecnológicos,  históricos  (gestão  do 
conhecimento e da memória), comunicacionais e relacionais. (NASSAR apud 
KUNSCH, 2008, p. 62) 

Diante disso, a comunicação torna-se fundamental para que a administração da 

organização  consiga  colocar  em  prática  seus  planejamentos  e  objetivos,  com  os 

integrantes e públicos. Nassar destaca que, o processo de comunicação, é o componente 

fundamental  para  o  estabelecimento  dos  relacionamentos  da  organização  com  seus 

diversos públicos e sociedade. A comunicação proporciona os diálogos da organização 

a respeito de suas políticas, ações e objetivos; além de manter um relacionamento com 

seus públicos de interesse. 

De acordo com Clemen (2005),  “[...] o processo de comunicação faz parte da 

condição  humana,  toda  vez  que  as  pessoas  se  organizarem em grupo”.  (CLEMEN, 

2005,  p.  15).  Portanto,  a  comunicação  organizacional,  abrange  todas  as  formas  de 

comunicação  utilizadas  pela  organização  para  relacionar-se  e  interagir  com  seus 

públicos. A comunicação externa, no caso da publicidade, serve para tornar público um 

produto  ou  serviço,  através  de  promoções  associado  a  uma  empresa  produtora  e 

anunciante.  A  comunicação  interna,  dentro  de  uma  organização,  serve  para  uma 

comunicação institucional, que gera nos colaboradores um sincronismo com a filosofia 

e a as práticas da empresa. Desta forma, com as constantes evoluções tecnológicas e 



mudanças na sociedade, as empresas começam a adaptar-se a elas e criar novas formas 

de interagir com estes públicos. 

Kunsch apud Marchiori (2008), destaca que a comunicação organizacional, no 

modelo que funciona atualmente, é resultado do período da Revolução Industrial, que 

gerou transformações  em todo o mundo.  Com a expansão das empresas  a  partir  do 

século XX, surgiu a necessidade de mudanças nas relações de trabalho, na produção e 

comercialização.  Portanto,  nesta  época  é  que  estão  as  razões  do  surgimento  da 

propaganda, das relações públicas e da comunicação organizacional. Diante disso:
As mudanças ocorridas, mundialmente, com o fim da Guerra Fria, em 1989, e 
com a nova geopolítica fomentada, sobretudo, pelo fenômeno da globalização 
e da revolução tecnológica da informação e da comunicação, as organizações 
tiveram que enfrentar um novo cenário mundial, dominado pelos mercados 
globais e por uma economia marcada por uma competição sem precedentes 
na história da humanidade (MARCHIORI, 2008, p. 172).

Da mesma forma que a propaganda teve um papel de extrema importância a 

partir desta época, com o intuito de alavancar a economia mundial, as empresas tiveram 

que repensar suas formas de comunicação. Isso porque, a comunicação organizacional 

começou a ser vista como a melhor e mais atual forma de estruturar as empresas, a 

partir desta nova visão econômica ocasionada pela Revolução Industrial.

De acordo com Bueno (2003): 
A comunicação empresarial13, enquanto conceito abrangente, tem menos de 
25  anos  no  Brasil.  Na  década  de  1970,  as  empresas  e  associações, 
evidentemente, já se comunicavam: muitas delas editavam house-organs de 
prestígio; a publicidade brasileira, embora não tivesse, talvez, a expressão e o 
reconhecimento  internacional  de  que  desfruta  nos  dias  atuais,  era,  como 
sempre foi, criativa; e havia trabalhos competentes de relacionamento com a 
mídia (BUENO, 2003, p. 3).

Antes  da  década  de  70,  as  atividades  de  comunicação  desenvolvidas  pelas 

empresas,  com raras  exceções,  tinham  a  característica  de  serem  fragmentadas.  De 

acordo com Bueno (2003), as atividades de comunicação organizacional evoluíram a 

tal ponto, que agora pensa-se no processo integrado com o cliente, fazendo com que a 

empresa ou entidade moderna, não possa abrir mão dessa articulação.  

Bueno (2003),  faz um retrospecto  da comunicação  organizacional  no Brasil, 

lembrando que antes da década de 70, as atividades de comunicação eram distribuídas 

em diferentes setores das empresas e com profissionais nem sempre qualificados para 

13Kunsch  (1997),  diz  que  a  diferença  entre  comunicação  empresarial,  comunicação  corporativa  e 
comunicação organizacional  está em suas terminologias,  pois estes são nomes usados indistintamente 
para designar o trabalho de comunicação que é elaborado paras as organizações em geral. Neste trabalho, 
será utilizado o termo comunicação organizacional. 



tal  função.  Já na década de 70, ocorrem algumas mudanças,  com a implantação da 

cultura  organizacional  nas  empresas.  Foi  na  década  de  80,  que  a  comunicação 

empresarial  ganhou um impulso e sua importância começou a ser reconhecida e ter 

profissionais especialistas no assunto. Nos anos 90, a comunicação organizacional se 

qualificou,  pois  passou  a  ser  estratégica  para  as  organizações,  necessitando  de 

profissionais  com  uma  visão  abrangente  em  comunicação,  mercado,  negócios  e 

sociedade.  Atualmente,  a  comunicação  organizacional  tornou-se  um  elemento 

fundamental  para  a  inteligência  das  organizações.   Isso  porque,  ela  começa  a  se 

estruturar  para  usufruir  das  novas  tecnologias  e  seus  bancos  de  dados,  além  da 

potencialidade das novas mídias. Com isso, busca-se melhorar a imagem das empresas 

perante seus públicos, tanto interno quanto externo. 

Castells (1999), também faz uma retrospectiva da comunicação organizacional 

no  Brasil,  mas  de  acordo  com  as  opiniões  de  diferentes  autores,  salientando  os 

principais pontos em que coincidem as abordagens. Desta forma, o autor destaca que 

em meados dos anos 70, houve uma importante modificação na forma de organização 

da  produção  e  dos  mercados  na  economia  global.  Essas  transformações 

organizacionais,  também  ocorrem  em  conjunto  com  a  difusão  da  tecnologia  da 

informação.  Diante  disso,  foi  fundamental  que  as  estruturas  organizacionais  se 

modificassem,  devido  às  aceleradas  mudanças  no  institucional  e  tecnológico  das 

empresas.  Portanto,  algumas  mudanças  definidas  como  indispensáveis  nas 

organizações, correspondem a automação dos trabalhos, a conseqüente eliminação de 

tarefas e a diminuição de camas administrativas. Todas essas modificações visavam o 

melhor desempenho das organizações com a nova economia global.

Para Gameiro (2008), estas últimas três ou quatro décadas, foram provenientes 

para o aparecimento de novas estratégias de produção e organização. Juntamente com 

essas  modificações  produtivas  e  organizacionais,  estão  as  limitações  impostas  pelos 

paradigmas organizacionais da administração e da cultura organizacional, onde a grande 

preocupação era conseguir eficiência lucrativa. A partir da segunda metade do século 

passado, esta visão começou a modificar-se, terminando a ênfase na competitividade e 

nos lucros, para começar uma crescente seletividade e exigência dos públicos. Portanto, 

para as empresas se manterem competitivas, estas tendem a evoluir progressivamente 

para formas  de organização  mais  globais,  aumentando a  preocupação com as  novas 

exigências  essenciais  para  as  organizações,  como  o  uso  das  novas  tecnologias  de 

informação.



O autor destaca o processo de globalização e as revoluções causadas por este:
A  globalização  conjuntamente  com  os  avanços  tecnológicos  tem 
revolucionado desde o final de século XX o processo de criação de valor, 
nomeadamente a partir  da transição de uma economia industrial para uma 
economia  baseada  na  informação.  Neste  contexto  de  complexidade  e 
incerteza,  as  mudanças  organizacionais  têm sido  encaradas  como um dos 
principais  meios  para  estruturar  e  explorar  o  novo  mundo  dos  negócios 
(GAMEIRO, 2008, p. 6).

Torquato (2002) considera a comunicação organizacional  em três dimensões, 

que correspondem a: cultural,  onde se insere o  clima interno;  a administrativa,  que 

representa  a  burocracia  de  memorandos  e  papéis,  e  a  conhecida  como  sistema  de 

informação,  ou  simplesmente  circulação  de  dados.  Segundo  Kunsch  (2003),  na 

atualidade,  paralelamente  aos paradoxos e à  complexidade  vigente,  há um aumento 

significativo  de  novas  organizações,  que  nascem  com  o  intuito  de  atender  às 

necessidades sociais e mercadológicas, que ocorrem, muitas vezes, pela perspicácia dos 

agentes do mercado competitivo, que buscam estar atentos às oportunidades e ameaças 

do ambiente global e organizacional.

Kunsch (1997) cita o conceito de Goldhaber:
A comunicação organizacional  é considerada como um processo dinâmico 
por meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por 
meio  do  qual  as  subpartes  da  organização  se  conectam  entre  si.  Por 
conseguinte, a comunicação organizacional pode ser vista como o fluxo de 
mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes (Kunsch, 1997, 
p.68).

A comunicação organizacional compreende às diversas formas e estratégias das 

empresas se desenvolverem, com o objetivo de garantir um relacionamento duradouro e 

contínuo, entre a organização e seus públicos.

Para Bueno (2003),  a  comunicação empresarial  moderna  tem o seu foco no 

negócio.  Desta forma,  a comunicação institucional  e a comunicação mercadológica, 

podem ser consideradas  como suas vertentes.  Para poder  exercer  uma comunicação 

eficiente, o comunicador atual deve ter total conhecimento em relação ao mercado em 

que a empresa atua, além do perfil dos públicos com que ela se relaciona e dos canais 

utilizados para promover este relacionamento. O comunicador também deve estar por 

dentro dos processos de gestão e das novas tecnologias, para conseguir desenvolver 

atividades que contemplem os objetivos da organização.

Na contemporaneidade, a comunicação organizacional acontece prioritariamente 

num âmbito  interno,  devido a  sua  função de criar  canais  de  comunicação entre  os 

integrantes da organização. Além disso, a comunicação das empresas preocupa-se com 



sua  imagem  perante  a  sociedade,  para  poder  mostrar  seus  produtos  e  serviços  ao 

público  de  interesse.  Kunsch apud  Marchiori  (2008)  diz  que  sem comunicação,  as 

organizações  não  existiriam,  pois  a  comunicação  organizacional  é  um  fenômeno 

contínuo. 

Clemen  (2005),  diz  que  quando  falamos  em  Comunicação  Interna,  estamos 

falando de pessoas e de seus modos de interagir com as ferramentas de comunicação. 

Portanto,  deve-se considerar  inicialmente,  os emissores  e  receptores  das  mensagens. 

Além disso, é importante estar atento aos meios: a linguagem e as ferramentas. “Hoje, já 

são inúmeras as opções de ferramentas no meio empresarial. E não podemos esquecer 

que o céu é o limite quando queremos ser criativos no processo de Comunicação. Isto 

também se  aplica  cada  vez  mais  à  Comunicação  Interna”  (CLEMEN 2005,  p.  20). 

Portanto, um ponto fundamental para que a comunicação ocorra de forma eficiente, é 

que deve-se ter em mente, que nem todas as mensagens criadas estão de acordo para 

todos os públicos. 

De acordo com Gonçalves (2005), a comunicação junto aos públicos internos da 

organização,  é  fundamental  para  a  difusão  da  informação,  para  construir  sentidos 

preferenciais e mobilizar as pessoas. Isso porque, a comunicação deve ser considerada 

mais do que partilhar a informação e compreender o outro. Já a comunicação junto ao 

público externo, busca construir uma informação adequada e pertinente aos propósitos 

da organização, através da divulgação dos seus propósitos e projetos. 

Freitas (2000), diz que “Não podemos pensar em organizações independentes do 

contexto e da época em que se inserem. Isso significa que as organizações devem ser 

compreendidas dentro de um espaço social e de uma época específicos, constituindo-se, 

assim, num formato sócio-histórico” (Freitas, 2000, p. 7). Isto porque, podemos dizer 

que o social e o histórico estão ligados, pois todas as relações entre indivíduos, se dão 

com referência a um tempo e um espaço. Para a autora, as organizações, com destaque 

para  as  grandes  empresas  privadas,  possuem  uma  maior  facilidade  em  relação  às 

demais, em captar e responder as mudanças sociais.  Diante disso, elas respondem ao 

lerem o que está passando em seu ambiente e elaborarem respostas que possam atender 

a seus objetivos.

Para Corrêa apud Kunsch (2005),  as  ferramentas  e interfaces  do ciberespaço 

(sites da web, intranets, blogs, ambientes de compartilhamento de conteúdos), tiveram 

um papel  transformador  nos  processos  comunicacionais.  A partir  do  século  XXI,  o 

ciberespaço  começou  a  fazer  parte  do  composto  de  comunicação  das  empresas, 



tornando-se  uma  ambiência  cotidiana.  Na  cena  socioeconômica  atual,  existe  um 

predomínio dos sistemas em rede, que produzem relações operativas complexas, fluxos 

de trabalho e de comunicação colaborativos, além de relações inovadoras e mediadas 

por uma mídia social. Corrêa diz que, a comunicação organizacional busca criar canais 

de comunicação e as ferramentas necessárias para a empresa falar com seus diferentes 

públicos. Para isso, é necessário utilizar um composto de comunicação integrado e de 

acordo  com a  visão  e  as  estratégias  da  organização.  A  comunicação  digital  ocorre 

estratégica e integradamente neste composto comunicacional da organização. Portanto, 

é preciso conhecer o plano de comunicação da organização, para compreender as suas 

estratégias de comunicação digital.

De acordo com Terra (2008), a internet atua como uma vitrine virtual para a 

exposição  institucional.  Com isso,  é  quase  impossível  não encontrarmos  as  grandes 

corporações  na  Web.  Diante  da  crescente  competitividade  entre  as  empresas,  da 

necessidade  de  exposição  e  de  um  melhor  relacionamento  com  seus  públicos,  as 

organizações  criam seus  websites  ou os chamados sites institucionais,  que podem se 

expandir  e ter unidades de  e-commerce, relacionamento com o cliente,  ambientes de 

relacionamento com investidores, imprensa, entre outros. Portanto, as diferentes formas 

de  comunicação  que  uma  organização  pode  criar,  complementam  as  estratégias  de 

comunicação organizacional. 

Para Terra (2008), as ferramentas de comunicação digital apresentam algumas 

características  importantes  para  aprimorar  as  estratégias  de  comunicação 

organizacional: o sincronismo – que permite aproximar pessoas separadas no espaço; a 

multidirecionalidade – faz com que qualquer usuário possa de comunicar com muitos, 

formando uma reciprocidade bidirecional;  e a hipertextualidade – que rompe com a 

seqüência linear dos textos, pois apresenta as informações sem seqüências pré-definidas. 

Podemos observar que a internet torna-se um meio de baixo custo e acessível 

para  as  organizações.  Além  disso,  diminui  as  barreiras  geográficas  e  cria  uma 

interatividade entre diferentes pessoas. Diante disso, com a web, a empresa possui mais 

um meio para a divulgação institucional, além de ser uma ferramenta que complementa 

as estratégias de comunicação planejadas. 

Portanto, este trabalhou buscou analisar como essas ferramentas de comunicação 

descritas  até  o  momento  podem  ser  utilizadas  por  agências  de  comunicação. 

Determinou-se como objeto de análise  desta  pesquisa,  a  utilização  da internet  pelas 

agências de publicidade e propaganda de Santa Maria. 



6. METODOLOGIA

 Através  desta  pesquisa,  buscou-se  entender  o  uso  da  internet  como  uma 

ferramenta de marketing de relacionamento nas agências de publicidade e propaganda 

de Santa Maria. Foi de natureza qualitativa e caráter exploratório, através de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema e aplicação de questionários nas agências analisadas.

De acordo com Stumpf apud Duarte e Barros (2005), a pesquisa bibliográfica é o 

planejamento  global  de  qualquer  trabalho  de  pesquisa,  indo  desde  a  identificação, 

localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de 

um texto sistematizado, onde é apresentada a literatura que o pesquisador examinou, 

acrescido de suas próprias idéias e opiniões. Lakatos e Marconi apud Duarte e Barros 

(2005,  p.  54),  afirmam que pesquisa  bibliográfica  trata-se  do  levantamento  de  toda 

bibliografia já publicada,  visando colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

aquilo que foi escrito sobre determinado assunto. Desta forma, consiste na identificação 

e seleção das referências bibliográficas que digam respeito ao tema da pesquisa, para 

posteriormente  serem utilizados  na elaboração  do trabalho.  A pesquisa bibliográfica 

pode ser a base para futuras análises ou, em alguns casos, a única técnica utilizada em 

um trabalho de pesquisa. No caso desta pesquisa, serviu de base para a aplicação dos 

questionários e para a sua comparação com conceitos pré-estabelecidos.

O segundo passo desta pesquisa consistiu na aplicação e análise de questionários 

nas agências de publicidade e propaganda de Santa Maria filiadas ao CENP, com o 

intuito de verificar o problema de pesquisa, através das questões propostas no objetivo 

geral e nos específicos. No site do CENP, constam nove agências filiadas ao Conselho, 

sendo elas: Art Meio Propaganda, 4 SC, Cia de Propagandas, Due Design e Propaganda, 

J. Adams Propaganda, Latino América Comunicação, Publicitá/Sul Propaganda, Inox 

Idéias  e  Intermédia  Comunicação  e  Marketing  Ltda.  Foram aplicados  questionários 

semi-estruturados, em uma pessoa de cada agência. Optou-se por entrevistar um diretor 

de cada agência, por estes entendem todo o processo desenvolvido aos clientes e tomam 

as  principais  decisões.  Com  isso,  foi  possível  o  aprofundamento  da  pesquisa  e  a 

obtenção  da  opinião  de  cada  participante  a  respeito  do  uso  da  internet  como  uma 

ferramenta de marketing de relacionamento nas agências de publicidade e propaganda 

de Santa Maria.

De acordo com Triviños apud Duarte e Barros (2005, p. 66), o modelo semi-

aberto parte de certos questionamentos básicos, que neste caso, consistiram em mapear 



as ações de comunicação utilizadas  pelas agências do mercado publicitário de Santa 

Maria  com o  uso  da  internet;  descrever  as  estratégias  de  interação  com os  clientes 

planejadas por estas agências;  e ainda,  analisar  o modo como a Internet  é usada na 

comunicação  das  agências.  Estes  questionamentos  foram  apoiados  em  teorias  que 

interessam à pesquisa,  e que,  em seguida,  oferecem amplo  campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se receberam as respostas do 

informante.  Para  isso,  partiu-se  do  problema  de  pesquisa  e  as  questões  foram 

formuladas, tentando ser o quanto mais claro possível. 

 



7. ANÁLISE DA PESQUISA

Na metodologia desta pesquisa, foi proposto analisar as nove agências de Santa 

Maria  filiadas  ao CENP. Mas,  como foi  possível  observar,  isso só ocorreu em sete 

agências. Este fato foi desencadeado pela falta de tempo disponível pelos profissionais 

das  duas  agências  restantes,  após  diversos  contatos  em  um longo  período.  Mas,  é 

importante  salientar,  que  este  fato  já  estava  previsto,  de  modo  que  não  afetou 

significativamente  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  sua  análise.  Portanto,  foram 

analisadas nesta pesquisa sete Agências de Publicidade e Propaganda de Santa Maria. 

Com exceção de uma agência de Santa Maria (que existe há 4 anos e meio), 

todas  as  outras  possuem  mais  de  10  anos.  Da  mesma  forma,  apenas  uma  pessoa 

entrevistada  possui  menos  de  10  anos  de  experiência  na  área  de  Publicidade  e 

Propaganda. Assim como a vasta experiência na área de Publicidade e Propaganda da 

maioria dos entrevistados, esta também foi a formação profissional predominante entre 

os entrevistados. As exceções foram uma pessoa formada em Administração e outra em 

Educação Artística e Artes Cênicas. Foi importante destacar a formação profissional dos 

entrevistados, pois todos eram diretores de suas respectivas agências. Desta forma, o 

fato de alguns dos diretores possuírem outra formação acadêmica, pode acarretar em 

uma visão diferenciada em relação às características da respectiva agência.

De  acordo  com  Sampaio  (1999),  o  tamanho  de  uma  agência  pode  ser 

determinado  pelo  número  de  funcionários  que  possui.  Segundo  o  autor,  os  setores 

fundamentais que devem ter em toda agência são atendimento/planejamento, criação e 

mídia.  De  acordo  como  a  estrutura  que  uma  agência  organiza-se,  pode  mudar 

significativamente  o  desempenho  e  as  suas  possibilidades  de  trabalho.  Portanto,  os 

entrevistados  foram  questionados  em  relação  aos  departamentos  e  o  número  de 

funcionários que a agência possui. 

Foi  observado  que  quatro  agências  pesquisadas  possuem o  departamento  de 

atendimento  e  planejamento  interligados  (4SC,  Due,  Art/Meio  e  Pubblicità).  Desta 

forma,  de  acordo  com  Perez  e  Barbosa  (2008),  estas  são  agências  consideradas 

pequenas,  pois  possuem  os  quatro  departamentos  básicos  compostos  por 

atendimento/planejamento, criação/produção, mídia e administração/finanças.

Entretanto,  as  demais  agências,  mesmo  possuindo  o  departamento  de 

atendimento e planejamento separados, podem ser consideradas agências pequenas, pois 



possuem  apenas  os  departamentos  básicos.  Para  que  estas  fossem  consideradas  de 

médio porte teriam que ter, por exemplo, um setor de pesquisa ligado ao atendimento. 

Outro  fator  que  determina  as  agências  de  Santa  Maria  serem  de  pequeno  porte 

corresponde a quantidade de funcionários que estas possuem. Na maioria delas, existe 

uma média de dois profissionais desempenhando cada função. Pode-se destacar o fato 

de uma agência (J. Adams), possuir cinco departamentos e apenas quatro profissionais, 

o que leva à constatação de que alguns profissionais estão desempenhando mais de uma 

função. 

De acordo com Lupetti (2006), uma agência também pode ser classificada de 

acordo com a sua estrutura organizacional. Como observado nas agências pesquisadas, a 

maioria  possui  uma  “Estrutura  Funcional”,  pois  os  funcionários  são  agrupados  de 

acordo  com  suas  habilidades  e  funções,  como  atendimento,  planejamento,  mídia  e 

criação.  Na Pubblicità,  os  profissionais  também são  agrupados  de acordo com suas 

funções, de forma que a agência possui dois setores, criatividade e estratégia. No setor 

criatividade, estão os profissionais de criação em redação, design e programação visual, 

direção de arte para publicidade e web design. E o setor estratégia, possui profissionais 

atuando em mídia, planejamento, atendimento, compras e organização de eventos.

Destaca-se uma agência (L.A.), que possui a sua estrutura física diferente das 

demais.  Nesta agência,  não existem divisões entre  os diferentes  departamentos,  pois 

todos trabalham em uma grande sala.  Este tipo de estrutura organizacional  pode ser 

comparada a “Estrutura em Células” proposta por Lupetti (2006). Nesta estrutura, os 

trabalhos  são  realizados  em  equipes,  com  profissionais  de  diferentes  funções, 

participando de todas as etapas do processo de criação. De acordo com o entrevistado, 

esta agência sempre possuiu esta estrutura física, pois todos os funcionários devem estar 

aptos a realizar todas as funções, mesmo que, cada uma esteja sob a responsabilidade de 

uma pessoa diferente. 

Nesta  pesquisa,  também buscou-se perceber  como é feito  o  atendimento  das 

agências aos clientes. Isto porque, o profissional de atendimento é a pessoa que possui o 

relacionamento constante com o cliente, de forma que compreender como esta função é 

desempenhada possui grande relevância a esta pesquisa. De acordo com Gomes (2003), 

o atendimento deve coordenar as ações que constituem o serviço a ser prestado pela 

agência, desta forma, é ele que deve fazer a ligação entre agência e cliente. 

Das agências analisadas, três possuem apenas um profissional de atendimento 

(4SC, Due e L.A.), sendo que em uma delas (Due) o planejamento é feito pelo mesmo 



profissional.  Na  agência  4SC  existe  apenas  um  profissional  com  a  função  de 

atendimento, porém, um dos diretores da agência também exerce esta função, mas sem 

possuir  o  cargo.  Além  disso,  dentro  da  agência  4SC  existe  uma  pessoa  que  é 

responsável  pelo  atendimento  interno  da  agência,  que  pode  ser  considerada  como 

“assistente de atendimento”. Na agência J. Adams, dois profissionais exercem a função 

de atendimento, sendo que um deles também possui a função de diretor de arte. Neste 

caso, este profissional participa de todo o processo de desenvolvimento do trabalho. Na 

agência Pubblicità, a tarefa de atendimento é divida entre os profissionais dos setores de 

estratégia e criatividade,  para que todos tenham contato com o cliente.  A divisão do 

atendimento se dá pela tarefa  que está sendo executada  no momento  ou da fase do 

trabalho.   De acordo com Perez e  Barbosa  (2008),  o  profissional  de  atendimento  é 

responsável pelo início, meio e fim do processo. Contudo, esta tarefa demanda tempo e 

dedicação para atender com qualidade a todos os clientes, o que pode ser dificultado 

quando a pessoa exerce mais de uma função. Nas outras duas agências pesquisadas, 

existem três profissionais de atendimento, cada um com seus clientes diferentes. 

A pesquisa abordou também a denominação das agências, para saber se estas se 

caracterizavam como agência de propaganda ou agência de comunicação. Isto porque, 

de  acordo com Lupetti  (2006),  atualmente  os  termos  publicidade  e  propaganda  são 

usados para designar uma campanha que divulgue um produto. Desta forma, o termo 

comunicação,  começa  a  ser  utilizado,  pois  é  mais  abrangente  e  atende  a  todos  os 

segmentos necessários aos clientes atuais. Foi possível observar que quatro agências se 

denominam  “agência  de  comunicação”,  assim  como  as  outras  três,  “agência  de 

propaganda”. Mas, uma das agências que se denomina como propaganda, possuindo o 

termo junto ao nome, diz que apesar disso, realiza trabalhos de comunicação, a fim de 

realizar tudo o que é necessário para o cliente. 

Na questão que contemplou o posicionamento  adotado pela  agência,  pode-se 

constatar  que os  entrevistados  não  souberam responder  qual  é  o  posicionamento  da 

agência. Mas, quando questionados em relação ao diferencial14 da agência em relação às 

demais,  foram  obtidas  respostas  de  todos.  Mas,  é  importante  salientar,  que 

posicionamento  e  diferencial  não  são  sinônimos.  Isto  porque,  conforme  Tybout  e 

Sternthal  (2006),  o posicionamento é  caracterizado como o significado que a marca 

pretende  desenvolver  na  mente  dos  consumidores.  Ou  ainda,  segundo  Schmitt  e 

14Diferencial pode ser definido como uma característica de um serviço que diferencia uma empresa dos 
seus concorrentes.



Simonson  (2000),  o  posicionamento  representa  o  que  as  pessoas  pensam  sobre  a 

empresa,  sendo que cabe à ela definir qual será e de que forma ele será passado ao 

público desejado. Como exemplo, é possível citar uma agência que disse possuir “foco 

no planejamento e construção de marca do cliente”, ou uma que disse “busca priorizar o 

relacionamento  com  os  clientes,  além  de  planejamento  e  criatividade”.  Portanto, 

podemos  observar  que estas  não são estratégias  de posicionamento  e  sim,  possíveis 

diferenciais destas agências em relação às demais.

Entender  como  ocorre  o  relacionamento  entre  a  agência  e  seus  clientes, 

corresponde a  outro  ponto  fundamental  desta  pesquisa.  Isto  porque,  de  acordo com 

Bretzke apud Vavra (1993), o marketing de relacionamento constitui-se em uma das 

opções de administração das organizações. Desta forma, visa voltar-se para o cliente, a 

fim de criar novas formas de comunicação e estabelecer um relacionamento profundo e 

duradouro com seus clientes, fornecedores, intermediários e futuros clientes. De acordo 

com os entrevistados, todas as agências realizam um contato praticamente diário com 

seus principais clientes. Com os demais ocorre de acordo com o cliente, podendo ser 

semanal,  quinzenal  ou  mensal.  Este  contato  entre  agência  e  clientes,  ocorre 

normalmente através do contato pessoal, telefone e internet. Em relação a internet, a 

maioria das agências utiliza com freqüência e-mail  e MSN (Microssoft Network) ou 

Skype. 15O destaque fica para a agência L.A., em que muitas vezes o Skype é utilizado 

para reuniões ou apresentações de trabalho entre a agência e clientes que não são de 

Santa Maria.  

Quando  questionados,  se  a  agência  possui  estratégias  de  comunicação  para 

atender  a  seus  clientes,  praticamente  todas  tiveram a  mesma  resposta,  dizendo  que 

“depende  do  cliente”.  Ou  seja,  se  as  agências  buscam  prospectar  um  cliente,  por 

exemplo, são criadas estratégias de comunicação para alcançar os objetivos desejados. 

Ao contrário  disso, quando não se busca um novo cliente,  não é comum que sejam 

desenvolvidas estratégias de comunicação para a agência. Apenas uma agência (L.A.), 

respondeu que possui estratégias de comunicação. Isto porque, segundo o entrevistado, 

a agência deve desenvolver ações de comunicação,  para que possua credibilidade ao 

recomendar o mesmo aos seus clientes. Caso contrário, se a agência não desenvolve 

estratégias, é como se não estivesse acreditando em seu próprio trabalho. 

15O MSN e o Skype são programas de comunicação online, que permitem que as pessoas que possuem o 
programa em seu computador conversem em tempo real.



Um dos pontos principais  desta pesquisa, diz respeito a utilização da internet 

pelas  agências  de  Santa  Maria.  Isso  porque,  com  o  uso  da  internet  as  agências 

conseguem  uma  maior  aproximação  com  seus  clientes.  De  acordo  com  Rublescki 

(2009),  com a  comunicação  pela  internet,  o  diálogo  com o  consumidor  torna-se  o 

principal desafio das empresas, pois os tradicionais conceitos de marketing já não são 

suficientes. Para compreender melhor, foi perguntado se as agências possuem site, blog 

ou alguma outra ferramenta comunicacional na internet. 

A agência 4SC possui um blog e um site. O blog, que foi criado em maio de 

2009,  possui  atualização  diária,  sendo que  cada  dia  é  feita  por  um profissional  da 

agência.  Já  o  site,  é  atualizado  em  média  quatro  vezes  ao  ano,  de  acordo  com  a 

necessidade.  Esta atualização é determinada pelo profissional de atendimento e pelo 

atendimento  interno  da  agência.  Além disso,  possui  o  sistema  de  Intranet  Siga  há 

aproximadamente um ano e de acordo com o entrevistado, é utilizado diariamente para 

os profissionais da agência se comunicarem, além do gerenciamento dos trabalhos. 

A agência Cia de Propagandas possui um site, mas que não está sendo utilizado. 

Segundo  o  entrevistado,  em  breve  ficará  pronto  o  novo  site,  a  fim  de  facilitar  a 

prospecção de novos clientes. A agência não utiliza sistema de Intranet no momento, 

pois quando utilizou, não foi tão útil quanto poderia ter sido. 

A agência  Due está  criando um blog,  pois  o  seu site  não é  utilizado.  Desta 

forma, a intenção é que o blog seja atualizado em média três vezes por semana, sempre 

que tiverem notícias interessantes relacionadas com a agência. A Due também possui o 

sistema de Intranet Siga, que ajuda a coordenar os trabalhos. 

A agência L.A possui site e também utiliza o Siga há aproximadamente dois 

anos. A atualização do site é feita sempre que necessário, sendo que a última ocorreu no 

início de 2009. 

A agência Pubblicità possui um web site, que está mais direcionado como blog, 

com atualização semanal para mostrar as ações mais marcantes. Além disso, possui uma 

área restrita de apresentação de trabalhos on-line, substituindo o formato do e-mail.

As  agências  Art/Meio  e  J.  Adams,  não  possuem  site  nem  outra  ferramenta 

comunicacional  na  internet.  Outro  ponto  importante,  consiste  que  apenas  uma  das 

agências, a Pubblicità, possui em seu site um canal exclusivo de relacionamento com os 

clientes. Nas demais agências, apenas os blogs que podem ser acessados e comentados 

por qualquer pessoa. De acordo com Perez e Barbosa (2008), é fundamental  que as 



agências  saibam  falar  com  o  seu  público  na  internet,  além  utilizar  todas  as 

possibilidades e vantagens que este meio oferece.

Quando  questionados  em relação  às  ações  de  relacionamento  que  costumam 

ocorrer entre agência e clientes,  os entrevistados obtiveram respostas semelhantes. O 

ponto  principal  foram  as  visitas  semanais  aos  clientes,  de  forma  a  manter  um 

relacionamento mais informal e frente a frente. Outro ponto importante que foi citado 

por mais de uma agência, diz respeito ao envio de emails semanalmente, com notícias 

em relação à agência e assuntos pertinentes ao produto ou serviço do cliente.

Após a análise das entrevistas realizadas nas agências de publicidade de Santa 

Maria, foi possível obter respostas aos questionamentos feitos nos objetivos e problema 

de pesquisa. Com isso, a seguir serão mostradas as considerações finais deste trabalho.



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas formas de comunicação advindas da internet mudaram as formas de 

relacionamento entre as pessoas. Interligadas com esta evolução estão as empresas, em 

especial  agências  de  comunicação,  que  têm  a  possibilidade  de  usufruir  de  novas 

ferramentas para o relacionamento com seus clientes. Diante disso, esta pesquisa teve 

como objetivo entender a internet como ferramenta de marketing de relacionamento de 

uma  agência  com  seus  clientes,  através  de  suas  diferentes  utilizações,  no  mercado 

publicitário de Santa Maria. Além disso, mapear as ações de comunicação utilizadas 

pelas agências e seus clientes do mercado publicitário de Santa Maria com o uso da 

internet;  descrever  as  estratégias  de  interação  com os  clientes  planejadas  por  estas 

agências e ainda, analisar o modo como a internet é usada na comunicação das agências 

com seus clientes.   

Esta pesquisa permitiu concluir que em Santa Maria, predominam agências com 

mais  de  dez  anos  de  experiência,  onde  a  maioria  de  seus  profissionais  possuem 

formação em Publicidade e Propaganda. Ainda são poucos os profissionais da área de 

Comunicação Social que buscam fazer uma pós-graduação. Isso é possível dizer, pois 

podemos  observar  nas  agências  analisadas,  poucos  profissionais  que  procuram 

especializar-se em Publicidade e Propaganda.   

As agências de Santa Maria podem ser consideradas agências de pequeno porte, 

pois  se estruturam através de departamentos  divididos  de acordo com as principais 

funções de uma agência de comunicação. Funções estas que consistem em atendimento, 

planejamento, mídia e criação mesmo que muitas vezes trabalhem em conjunto. Desta 

forma, é o profissional de atendimento que inicia o contato entre agência e cliente, a fim 

de desenvolver as atividades de comunicação necessárias para o relacionamento entre 

ambos.  Na  maioria  das  agências  analisadas,  o  profissional  de  atendimento  também 

participa  do  processo  de  planejamento  de  comunicação  do  cliente.  Desta  forma, 

percebe-se  uma  grande  inserção  do  profissional  de  atendimento  no  processo  de 

desenvolvimento do trabalho. 

É  o  atendimento  que  irá  relacionar-se  com  os  clientes  da  melhor  maneira 

possível,  tanto  para  a  agência  como  para  o  cliente.  Isso  porque,  o  atendimento  é 

considerado o cartão de visitas da agência. Mas, não é somente este profissional que é 

capaz de representar a agência. Outro item de grande importância no que diz respeito a 

imagem da empresa é o seu posicionamento. Através do posicionamento, é possível que 



a  empresa  mostre  como  ela  é  e  o  que  faz  para  seu  público.  O  posicionamento 

corresponde ao que será observado e compreendido pelo seu público-alvo. 

Nas  agências  de  comunicação  de  Santa  Maria,  os  profissionais  entrevistados 

conseguem  determinar  quais  são  os  diferenciais  da  agência,  mas  não  o  seu 

posicionamento.  Desta forma,  a agência  acaba perdendo a oportunidade de inovar e 

estar à frente da concorrência, pois a falta de um posicionamento dificulta isso. Com um 

posicionamento  bem definido e adequado,  facilita  a compreensão  de seus clientes  a 

respeito do modo de ser e trabalhar dos profissionais da agência. Com isso, é possível 

que o relacionamento entre ambos se estabeleça de uma melhor forma. 

As  ações  de  comunicação  utilizadas  pelas  agências  de  Santa  Maria  para  se 

relacionar com seus clientes são praticamente as mesmas. Todas as agências possuem 

um contato  quase  que  diário  com seus  principais  clientes.  Fato  este,  que  pode  ser 

atribuído aos clientes maiores anunciarem com freqüência em meios de comunicação 

locais,  como jornal  e  televisão.  Desta  forma,  o  contato  é  necessário  para  possíveis 

aprovações ou modificações do material desenvolvido pela agência. Este contato, que é 

feito  prioritariamente  por  telefone,  internet  ou  visitas  pessoais,  necessita  de  um 

planejamento para que possa ser aproveitado de maneira eficaz. Ou seja, o ideal seria 

que  os  profissionais  da  agência  realizassem  um  planejamento  adequado  para  cada 

cliente, a fim de estipular quantas vezes ao mês eles irão conversar; determinar quais 

são os possíveis trabalhos que podem ser desenvolvidos pela agência para o cliente; 

assim  como,  quando  e  porque  serão  marcadas  reuniões  ou  outra  forma  de 

relacionamento.  Em  Santa  Maria,  a  maioria  das  agências  cria  estratégias  de 

comunicação apenas quando consideram como necessário ou quando o cliente solicita.  

Uma agência de comunicação que busca priorizar um relacionamento eficaz com 

seus clientes, necessita assumir o seu papel de empresa e criar as suas estratégias de 

comunicação. Isto porque, antes de determinar  o que irá realizar para seus clientes, é 

interessante  que  ela  tenha  estipulado  quais  serão  suas  estratégias  utilizadas  para 

relacionar-se com o seu público. Em Santa Maria, de acordo com os dados obtidos, as 

agências de comunicação não costumam ter esta característica, fazendo com que criem 

estratégias apenas quando buscam prospectar clientes. Com isso, perde-se de realizar 

um trabalho com objetivos mais específicos, a fim de não desperdiçar esforços. Estas 

estratégias de relacionamento podem ser estipuladas utilizando-se as diferentes formas 

de comunicação, como a internet.



Com a internet, as agências possuem diversas possibilidades para interagirem e 

se relacionarem com seu público. Isto porque algumas ferramentas, como um website 

ou um blog, são canais de comunicação que possibilitam diferentes interações com o 

público usuário da internet. Com isso, uma empresa que possui um website, pode usá-lo 

para difundir seu serviço, apresentar suas características, diferenciais e posicionamento, 

além de construir um canal de comunicação direto com seus clientes e formar a imagem 

desejada  no  público.  Da mesma  forma,  um blog  também serve  como um canal  de 

comunicação  direto  com o  público,  pois  este  pode postar  a  sua opinião  acerca  dos 

diferentes conteúdos abordados pela empresa. Diante disso, pode-se considerar que o 

uso destas ferramentas advindas da internet,  pode ser mais amplo do que o pensado 

inicialmente.  Contudo,  estas  são  apenas  algumas  das  possíveis  utilizações  desta 

ferramenta comunicacional.  

Em Santa Maria, as agências de comunicação que utilizam poucas possibilidades 

de  relacionar-se  com  o  seu  público  através  da  internet.  Isto  porque,  nem  todas  as 

agências possuem um website ou blog que é realmente utilizado, pois estes ainda são 

vistos apenas como forma de divulgar o nome da empresa para um número maior de 

pessoas. 

A internet possibilitou a evolução do marketing tradicional para o marketing on-

line, que existe a partir das possibilidades de comunicação apresentadas por este meio. 

Empresas que buscam um completo relacionamento com seus clientes e apóiam-se nas 

possibilidades  da  união  do  marketing  de  relacionamento  com  o  marketing  on-line, 

podem  obter  resultados  positivos  de  acordo  com  seus  objetivos.  Nas  agências  de 

comunicação de Santa  Maria  analisadas  para esta  pesquisa,  pode-se constatar  que a 

internet é usada mais como forma de facilitar o contato entre agência e cliente, do que 

para construir um relacionamento mais eficaz entre ambos. 
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ANEXO 1

Questionário  referente  ao  Trabalho  Final  de  Graduação  da  acadêmica  de 
Publicidade  e  Propaganda  da  UNFIRA,  Vanessa  Nascimento  Schleder,  com  o 
tema: 
“O uso da internet como ferramenta de Marketing de Relacionamento nas 
agências de Publicidade e Propaganda de Santa Maria”.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1- Entrevistado (função, nome):

2- Quanto tempo trabalha na agência? 

3- Quanto tempo na área? 

4- Qual a formação profissional? 

QUESTIONÁRIO

1- Nome da agência: 

2- Quais são os setores que a agência possui? Quantos funcionários possui?

3- Como é a organização da agência para atender seus clientes? Possui um único 
profissional de atendimento ou a tarefa é dividida? 

4- A agência caracteriza-se como agência de propaganda ou de comunicação?

5- Qual é o posicionamento ou diferencial adotado pela agência?

6- Qual a regularidade dos contatos entre agência e cliente?

7- Quais são os meios de comunicação utilizados pela agência para se comunicar com 
seus clientes?

8- Qual é o número de clientes que a agência possui? 

9- A agência possui ou cria estratégias de comunicação para atender seus clientes?



10- A agência possui web site ou outra ferramenta comunicacional na internet 
(webblogs, intranet)?
 

10 a- Com que freqüência o site/blog da agência é atualizado? Quem atualiza?

10 b- O site/blog possui um local com um acesso exclusivo para a comunicação com 
seus clientes? 

11- Exemplos de ações de relacionamento da agência com os clientes:


