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RESUMO 

 

 O presente estudo visa a investigar como a comunicação integrada de 

marketing, CIM, está sendo aplicada no mercado carioca, examinando as práticas 

da CIM do ponto de vista das agências de propaganda. O trabalho parte de 

referências consagradas para definir conceitos e práticas relacionados à CIM, tais 

como: causas, conseqüências, características e definição da CIM; seleção e uso de 

ferramentas de comunicação; e definição de declaração de posicionamento, de 

agência de propaganda, de meios e de veículos de comunicação. A finalidade da 

pesquisa é exploratória, a abordagem qualitativa e o meio utilizado foi o estudo de 

caso incorporado com quatro unidades de análise representadas por quatro 

agências de propaganda da cidade do Rio de Janeiro. A entrevista em profundidade 

foi utilizada como instrumento para o levantamento de evidências cuja análise foi 

desenvolvida segundo os princípios e as técnicas da análise de conteúdo. A 

pesquisa revela a aplicação da CIM no mercado carioca e suas conseqüências para 

as agências de propaganda através da identificação do uso flexível das ferramentas 

de comunicação, da criação e da utilização de uma declaração de posicionamento 

pelas empresas-cliente, da participação das agências de propaganda na definição 

da declaração de posicionamento e no planejamento, na execução e na gestão da 

CIM. A pesquisa revela também o trabalho conjugado das agências de propaganda 

com outras empresas de comunicação, especializadas nas diferentes ferramentas 

de comunicação, o que permite a sinergia no uso das diversas ferramentas de 

comunicação e a consequente integração da comunicação de marketing. 

 

Palavras-chave: Comunicação integrada de marketing, ferramentas de 

comunicação, declaração de posicionamento, meios de comunicação e agência de 

propaganda. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This study aims to identify how integrated marketing communications, IMC, is 

applied to Rio de Janeiro market, examining the practices of the IMC from the point o 

view of advertising agencies. The study arise from references devoted to define 

concepts and practices related to the IMC, such as: causes, consequences, 

characteristics and definition of the IMC; selection and use of communication tools, 

and setting position statement, the advertising agency and media. The aim of the 

research is exploratory, qualitative approach was used and the way used was the 

case incorporated with four units of incorporated analysis represented by four 

advertising agencies in the city of Rio de Janeiro. The in-depth interview was used as 

an instrument to identify data which analysis was carried out according to the 

principles and techniques of content analysis. The study shows the application of 

IMC by the Rio de Janeiro market through flexibility in the use of communication 

tools, the creation and use of a position statement by the client companies through 

the participation of advertising agencies in defining the positioning statement and 

planning, implementation and management of IMC. The research also reveals the 

joint work of advertising agencies with other media companies, specialized in the 

different communication tools, enabling synergy in the use of various communication 

tools and the consequent integration of marketing communication. 

 

Keywords: Integrated Marketing Communications, communication tools, positioning 

statement, media and advertising agency. 
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GLOSSÁRIO 

 

 Agência de propaganda: empresa de prestação de serviço, especializada no 

planejamento, organização e execução de programas de propaganda e 

publicidade para seus clientes. Elabora campanhas, peças e planos 

promocionais, cria anúncios apropriados para os diversos veículos e cuida de 

suas publicações e transmissões (RABAÇA; BARBOSA, 2001). 

 Comunicação de marketing: processo de comunicação entre empresa e 

consumidor, utilizando as diversas ferramentas e meios de comunicação. 

 Comunicação integrada de marketing – CIM: um processo de comunicação 

que abrange o planejamento, a criação, a integração e a implementação de 

diversas formas de comunicação de marketing (publicidade, promoções de 

vendas, informes publicitários, eventos etc.) lançadas, com o passar do tempo, 

para clientes ou clientes potenciais almejados por uma marca, com o objetivo de 

influenciar ou de afetar diretamente o comportamento do público-alvo. (SHIMP, 

2009). 

 Declaração de posicionamento: “[...] é a ideia-chave que abarca o que a marca 

pretende representar na mente de seu mercado-alvo e transmite, de modo 

consistente, a mesma ideia através de todos os canais de mídia.” (SHIMP, 2009, 

p. 34) 

 Ferramentas de comunicação: modalidades de comunicação existentes, mix de 

instrumentos de comunicação, que podem ser subdivididas em tradicionais, 

complementares e inovadoras. A nomenclatura varia conforme os autores 

podendo ser nomeadas como ferramentas ou tipos de comunicação ou pontos de 

contato ou contato (SHIMP, 2009) ou formas de comunicação de marketing 

(OGDEN; CRESCITELLI, 2007) ou plataformas de comunicação (KOTLER, 2000) 

ou, para Sant’Anna (1998) também ferramentas de comunicação. 

 Meios de comunicação de massa: são tipos de empresas que prestam serviços 

em áreas específicas da comunicação, permitindo a transmissão de mensagens. 

Os meios podem ser classificados em: impressos como o jornal, revista, painéis e 

correios; em eletrônicos como televisão, rádio, cinema; e em digitais como 

Internet, telefone e telefone celular (OGDEN; CRESCITELLI, 2007). 



 Mercado alvo ou mercado consumidor ou cliente alvo (target consumers ou 

simplesmente target): segmento de mercado cujas necessidades e desejos 

uma empresa deseja satisfazer através da oferta de bens e serviços (KOTLER, 

2000). Os termos cliente e consumidor também são utilizados nesse sentido por 

Shimp (2009). 

 Mídia: é sinônimo de meios de comunicação de maneira geral. Também nomeia 

um departamento, em agências de propaganda, responsável pelas atividades de 

veiculação e inserção dos anúncios nos veículos, e o publicitário que trabalha 

nesse departamento (TAMANAHA, 2006).  

 Público-alvo: mais utilizado em propaganda, significa o segmento de uma 

população a ser atingido com todos os esforços da comunicação, podendo ser o 

consumidor final, fornecedores, varejistas, equipe de vendas, a sociedade em 

geral e, até mesmo, o governo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

  

1.1 O PROBLEMA 

  

Até a década de 1970, as atividades de comunicação de marketing ficavam a 

cabo das agências de propaganda, porém, vários fatores levaram as empresas-

cliente a buscar maior eficiência e precisão nesse aspecto. Como prestadoras de 

serviços de comunicação, as agências de propaganda são especializadas na criação 

de mensagens publicitárias para veiculação nos meios tradicionais de comunicação: 

televisão, rádio, jornal, revista, cinema e mídia exterior. Mesmo assim, as agências, 

de uma maneira geral, sempre procuraram oferecer serviços em outras áreas da 

comunicação de marketing como promoção de vendas, eventos e marketing direto. 

Contudo, havia também, por parte das empresas-cliente, um interesse maior pelas 

mídias de massa, uma vez que havia pouca segmentação de mercado e essas 

mídias tinham grande poder de penetração (BAKER, 2005). 

A globalização, a concorrência acirrada, o consumidor mais informado e 

exigente, e a segmentação do mercado com a oferta de uma infinidade de tipos e de 

marcas de produtos de uma mesma categoria, tornaram os mercados altamente 

competitivos. Paralelo a isso, o processo de segmentação das mídias com a perda 

progressiva da hegemonia de um único veículo de comunicação e com o aumento 

da quantidade de meios e veículos disponíveis levou as empresas-cliente a repensar 

as suas comunicações de marketing. Além disso, os altos custos das mídias 

tradicionais e o surgimento de novas formas ou ferramentas de comunicação 

também cooperaram para essa reação das empresas-cliente (OGDEN; CRESTELLI, 

2007). 

O domínio de tecnologias similares e a facilidade de copiar produtos 

rapidamente corroeram a vantagem competitiva que, segundo Aaker (2001), é 

fundamental para que uma organização se estabeleça e cresça em um mercado 

competitivo. Desse modo, uma forma de criar uma vantagem competitiva sustentável 

é fazer com que o cliente perceba e valorize uma ou mais diferenças no produto, no 

serviço ou na marca é (HENDERSON, 1998).  A comunicação de marketing é 

ferramenta fundamental na criação dessa relação do consumidor com o produto, 

serviço ou marca, por isso, as empresas passaram a perceber a necessidade de as 



diversas mensagens apresentadas pelas várias ferramentas de comunicação falar 

uma única voz, transmitindo-a de modo consistente, claro, conciso e preciso 

(SHIMP, 2009). O resultado é a sinergia, a combinação de todas as ferramentas de 

comunicação que proporcionam um efeito maior que a soma de todas elas (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2007). 

A comunicação integrada de marketing ou simplesmente CIM, tem sido vista 

como uma progressão lógica e natural da comunicação de marketing. Como uma 

nova forma de gerenciar o tradicional componente do mix de marketing, promoção e 

propaganda, sua principal meta é a integração total de todos os esforços de 

comunicação, sobretudo, através da oferta de mensagens consistentes (BAKER, 

2005). Na prática, essa evolução da comunicação de marketing implica o uso de 

uma maior variedade de ferramentas de comunicação cumprindo um objetivo 

comum de comunicação, além de seus objetivos específicos (SHIMP, 2009). 

No Brasil, algumas pesquisas já foram desenvolvidas nessa área. Ikeda, 

Chiusoli e Pacanham (2004) fazem uma investigação exploratória do mercado 

paranaense, incluindo agências de propaganda e suas empresas-cliente. Os autores 

pesquisaram quatro empresas-cliente e duas agências de propaganda, uma de 

menor porte e outra de maior porte, com a finalidade de conhecer a utilização da 

CIM na relação entre estes dois agentes. Apesar de os autores concluírem que, na 

prática, as agências de propaganda estão utilizando os recursos característicos da 

CIM, as empresas-cliente ainda consideram os resultados de vendas como a única 

forma de verificar o sucesso de uma campanha de comunicação. As agências de 

propaganda estão sendo cobradas no sentido de ter um olhar holístico ao combinar 

negócios e comunicação e, por isso, têm procurado se adaptar a nova realidade 

oferecendo um leque mais amplo de serviços. 

 Ainda no Brasil, Akel Sobrinho e Catto (2006) estudaram o impacto da CIM 

na imagem percebida pelos clientes de uma empresa distribuidora de gás no 

Paraná. O trabalho busca relacionar essas duas variáveis e analisar o impacto da 

CIM na imagem percebida a partir do estudo de caso, utilizando entrevistas em 

profundidade com síndicos e moradores, e focus group industrial. O resultado 

apresentou uma imagem percebida com um grande número de aspectos positivos 

como resultado do uso de um mix variado de ferramentas de comunicação de forma 

integrada. 



Pereira, Kreutz e Faleiro (2003) apresentaram um estudo de caso, cujo 

objetivo era compreender como planejar e executar de forma integrada a 

comunicação de marketing. Seu objeto de estudo foi uma empresa de doces que 

havia adquirido a empresa de chocolates Neugebauer, instalada em Porto Alegre, 

ampliando, assim, sua linha de produtos. Apesar dos esforços para desenvolver uma 

comunicação de marketing objetiva, eficiente e eficaz, segundo os autores, faltou 

uma maior preocupação com a integração das comunicações de marketing.  

Corrêa (2006), por sua vez, estudou a Comunicação Integrada de Marketing 

Global (CIMG)1 aplicada ao mercado paulista. A pesquisa conseguiu identificar 

vantagens e desvantagens na aplicação da CIMG. A grande maioria da empresas 

multinacionais com sede em São Paulo, objeto da pesquisa, conheciam a CIMG e 

admitiram ser difícil aplicá-la devido às diferentes demandas dos consumidores, às 

variações nos produtos e às características específicas de cada mercado. Por isso, 

a aplicação de um único conceito em âmbito global pode ser viável ou não. A 

segmentação das ferramentas de comunicação nas campanhas de CIMG não está 

sendo acompanhada pelas agências de propaganda, não existindo uma que possa 

oferecer todas elas. O talento brasileiro em comunicação foi um fator apontado como 

vantagem para a aplicação efetiva da CIMG. Mas a avaliação dos resultados de uma 

campanha ainda é feita através de técnicas bastante subjetivas tanto por parte da 

agência como das empresas-cliente. 

É importante ressaltar que, segundo Kim, Han e Schultz (2004), somente com 

a ampliação geográfica dos estudos sobre a efetiva aplicação da CIM pelas 

empresas será possível vislumbrar em que medida a CIM vem sendo aplicada em 

mercados específicos e qual seu nível da aceitação e progresso no mercado 

mundial. Os autores procuraram identificar a percepção e a aplicação da CIM na 

Coréia do Sul, e citam vários estudos, iniciados no começo dos anos de 1990, cujos 

objetivos foram identificar a percepção da CIM por empresas-cliente e por agências 

de propaganda em diversas regiões geográficas como: Estados Unidos, Reino 

Unido, Nova Zelândia, Austrália e Índia. 

Na pesquisa exploratória e quantitativa feita por Schultz e Kitchen (1997) 

tendo, como sujeitos da pesquisa, agências de propaganda americanas, os autores 

                                                           
1
 “[...] sistema ativo de gerenciamento promocional que coordena estrategicamente as comunicações 

globais em todas as partes, tanto horizontalmente, em termo de países e corporações, como 
verticalmente, em termos de disciplinas de comunicação.” (GREIN; GOLD, 1996, apud CORRÊA, 
2006, p. 78). 



concluíram que as agências acreditavam que a aplicação da CIM exigia, destas, 

equipes com uma visão generalista da comunicação. Acreditavam ainda que o 

trabalho com uma única agência dava um melhor suporte ao programa de 

comunicação de seus clientes, apesar de admitir que as agências de propaganda 

não tinham talento em todas as áreas da comunicação de marketing.  As agências, 

por sua vez, acreditavam que teriam pouco controle sobre os programas de CIM de 

seus clientes, pois eles decidiriam “o que” e “como” deveria ser sua comunicação de 

marketing. Este estudo foi desenvolvido num período em que a CIM estava se 

estabelecendo nos Estados Unidos e não considerou a opinião das empresas-

cliente, mas foi possível constatar que questões como formação profissional em 

comunicação, tipos de serviços que devem ser prestados pelas agências e seu 

papel no planejamento da comunicação de marketing das empresas apontam, pelo 

menos, para mudanças neste setor.  

Kim, Han e Schultz (2004) desenvolveram outra pesquisa exploratória e 

quantitativa sobre a aplicação da CIM no mercado sul coreano, tendo como sujeitos 

da pesquisa agências de propaganda e seus clientes. Os resultados mostram que 

ambas as partes concordam que a integração aumenta a consistência da 

comunicação, que o profissionalismo está aumentando na área de comunicação e 

que utilizar uma única agência de propaganda diminui as falhas no processo de 

comunicação de marketing, acelera as decisões e facilita o controle do orçamento. 

Além disso, ambas as partes concordam que a CIM exige maior preparo profissional 

de suas equipes, principalmente nas práticas da CIM. Quanto ao papel da agência 

de propaganda no controle do processo de CIM, as empresas-cliente, mais do que 

as agências, acham que essas exercem muito controle sobre o processo e que a 

CIM exige uma administração de alto nível nas empresas. Na Coréia do Sul, cinco 

anos depois, os resultados apontam para uma situação em que a CIM é uma 

realidade em desenvolvimento.    

Nessas pesquisas, os autores fazem questão de ressaltar que os aspectos 

sociais e culturais das organizações mudam conforme as regiões geográficas e que, 

por isso, a aplicação da CIM e as mudanças ocorridas por sua implementação, vão 

variar conforme as idiossincrasias de cada mercado. Outros mercados já foram 

pesquisados com o intuito de identificar a aplicação e desenvolvimento da CIM e os 

estudos aqui comentados apresentaram algumas diferenças. Segundo Schultz 



(2004), este é o caminho para que se possa compreender melhor este novo 

fenômeno e paradigma conceitual, e seus desdobramentos. 

Mesmo sabendo que o processo da CIM está em evolução e sendo 

progressivamente aplicado pelas empresas, o seu impacto no mercado publicitário e 

de propaganda já pode ser vislumbrado, uma vez que os investimentos estão 

migrando de uma ferramenta de comunicação mais tradicional - a propaganda - para 

novas ferramentas ou, mesmo, para antigas, porém, só agora mais valorizadas. Se a 

evolução da CIM está relacionada com a sinergia das diversas ferramentas de 

comunicação, provavelmente, as agências de propaganda vêm perdendo parte da 

autonomia que possuíam ao planejar as campanhas de suas empresas clientes. 

(OGDEN; CRESCITELLI, 2007). Segundo Kim, Han e Schultz (2004), as empresas-

cliente estão conscientes da necessidade de maior controle sobre sua comunicação 

de marketing. 

Desse modo, com o intuito de ampliar o conhecimento da aplicação dessa 

nova prática no Brasil, o problema colocado nessa pesquisa é:  

Como a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, examinando as 

práticas de comunicação de marketing e suas conseqüências para as agências de 

propaganda? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo final 

 

 Investigar como a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, examinando 

as práticas de comunicação de marketing e suas consequências para as agências 

de propaganda.  

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

 

 Identificar como ocorre o processo de seleção e utilização das ferramentas de 

comunicação com o uso da CIM, considerando o foco no consumidor final ou 

potencial. 



 Identificar a presença ou não da utilização de uma declaração de posicionamento 

como tema integrador das mensagens criadas para a comunicação de marketing. 

 Identificar como se dá a relação entre as empresas-cliente e suas agências de 

propaganda. 

 Identificar as possíveis mudanças ocorridas na configuração e na estrutura das 

agências de propaganda com a aplicação da CIM. 

 

 

1.3 SUPOSIÇÃO 

 

As pesquisas empíricas já desenvolvidas em diversos mercados, inclusive no 

Brasil, comprovaram que a aplicação da CIM implica novos e característicos 

procedimentos e práticas. Assim, supõe-se que a CIM vem sendo aplicada no 

mercado carioca e, portanto, esta pesquisa procura identificar as práticas 

características da CIM utilizadas neste mercado e as conseqüências de sua 

aplicação para as agências de propaganda. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Neste estudo, a investigação sobre a aplicação da CIM e suas conseqüências 

para as agências de propaganda limita-se geograficamente ao mercado carioca.  

 Visto que a CIM é uma forma nova e atual de praticar a comunicação de 

marketing, esta pesquisa deter-se-á apenas ao momento atual, procurando 

identificar algumas práticas específicas da CIM que estão sendo utilizadas pelas 

agências de propaganda e suas empresas-cliente no mercado carioca.  

 Apesar de o processo de planejamento, de criação e de execução da 

comunicação de marketing, seja integrado ou não, construir-se na relação entre a 

agência de propaganda e a empresa-cliente, foram utilizadas apenas agências de 

propaganda como fonte de evidências, o que limita as informações, relativas às 

mudanças no comportamento das empresas-cliente, ao ponto de vista das agências 

de propaganda. 

 Shimp (2009) aponta cinco características básicas da CIM: o foco no cliente 

ou cliente potencial, flexibilidade na escolha das ferramentas de marketing, falar uma 



única voz, construir relações duradouras e afetar o comportamento do consumidor 

ou consumidor potencial. As três características da CIM relativas ao consumidor, o 

foco no cliente ou cliente potencial, construir relações duradouras e afetar o 

comportamento do consumidor ou consumidor potencial, serão abordadas a partir de 

outra característica que é a flexibilidade na escolha das ferramentas de marketing, 

uma vez que esse processo se dá pela adequação ao consumidor. 

 A opção por esta abordagem se mostrou mais adequada, uma vez que para o 

marketing, todo o processo inicia-se com a busca do atendimento das necessidades 

e dos desejos do consumidor, sendo ele, portanto, o foco das decisões relativas ao 

mix do marketing. Logo, a CIM vai, na verdade, potencializar esta postura já 

consagrada no marketing como um todo.  

 Assim, esta pesquisa limita-se a investigar as seguintes questões referentes à 

CIM:  

 a utilização de um tema integrador nas comunicações de marketing das 

empresas;  

 a escolha das ferramentas de comunicação, iniciando com o consumidor para 

identificar as mais adequadas, para, desse modo, construir relações 

duradouras e afetar o seu comportamento;  

 a participação da agência de propaganda na tomada de decisão sobre a 

comunicação de marketing de suas empresas-cliente;  

 e a mudança na configuração e estrutura das agências de propaganda.  

 Desse modo, será possível obter um primeiro contato com o problema 

proposto e compreender melhor o objeto de estudo, criando novos desdobramentos 

para este campo de pesquisa. 

  

1.5  RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Os estudos sobre a CIM vêm sendo desenvolvidos há duas décadas e o 

resultado é a construção de um novo paradigma conceitual a partir da identificação e 

da análise das práticas de comunicação de marketing empregadas nas empresas, 

nas últimas décadas. Entre os diversos trabalhos publicados destacam-se: 

Caywood, Schultz e Wang (1991), Kiely (1993b), Shultz et al. (2008), Schultz, 

Tannenbaum e Lauterborn (1993), Schultz e Kitchen (1997), Caywood (1997), 



Ogden (1998), Sirgy (1998), Eagle et al. (1998) e Belch e Belch (2001), Kitchen et al. 

(2004), entre outros.  

Na última década, vem-se ampliando o espaço para as pesquisas sobre o 

impacto da CIM sobre as agências de propaganda e sobre suas empresas-cliente 

em mercados específicos como o americano, britânico, neozelandês, indiano, o 

coreano (SCHULTZ; KITCHEN, 1997) e, no Brasil, paulista (CÔRREA, 2006) e 

paranaense (IKEDA; CHIUSOLI; PACANHAM, 2004), entre outros. Segundo Schultz 

(2004), esses estudos são fundamentais para identificar o grau de aceitação e do 

progresso da CIM nos diversos mercados, estendendo os parâmetros geográficos 

das pesquisas, para conhecer a sua abrangência e relevância. Assim, a proposta 

desta pesquisa é a identificação de como a CIM está sendo aplicada pelas 

empresas e as consequências para as agências de propaganda, especificamente no 

mercado carioca, como uma forma de contribuir para maior compreensão do grau de 

aceitação e progresso da CIM no mercado brasileiro.  

A CIM é uma prática e um paradigma conceitual relativamente novo e ainda é 

vista por muitos teóricos e profissionais de marketing como um modismo. Porém, 

sua existência e progresso já podem ser corroborados por um número expressivo de 

pesquisas empíricas, já citadas. Além disso, a existência de um grande número de 

cursos de formação em CIM, seja no nível técnico, na graduação ou na pós-

graduação, confirma a presença, no mercado, de uma nova forma de ver e fazer a 

comunicação de marketing que exige formação profissional específica. Em pesquisa 

sobre aspectos internos de cursos de CIM ao redor do mundo, Schultz et al. (2008) 

analisaram um total de 87 cursos, o que corresponde a 65% do total de cursos 

oferecidos na Austrália, Nova Zelândia, Coréia, Tailândia, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos.  

Portanto, esta pesquisa tem relevância para o governo, para sociedade e para 

as instituições educacionais, na medida em que pode identificar a possibilidade de 

estar sendo aberto, no Brasil, um novo campo profissional e oportunidades de 

trabalho. Consequentemente, gera a necessidade de posicionamento do Ministério 

da Educação e do setor de educação, no sentido de propor cursos tecnológicos, de 

graduação e pós-graduação. Somente com a criação de cursos de formação 

específica em CIM será possível preparar profissionais de marketing e de 

comunicação com uma visão generalista e ampla das ferramentas de comunicação, 

conhecimento de mercado e de comportamento do consumidor. (SHIMP, 2009). 



CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO MARKETING E DA PROPAGANDA 

 

 Para entender o processo que levou à segmentação dos mercados e dos 

meios, e à integração da comunicação de marketing, é necessário abordar, de forma 

breve, o processo de evolução do marketing, da propaganda e das pesquisas 

desenvolvidas nessas áreas que permitiram a reflexão sobre as práticas e, portanto, 

cooperaram não só para seu entendimento como também para seu 

desenvolvimento.  

 Nas décadas anteriores a Segunda Guerra, o grande herói americano era o 

empresário visionário, grande financista e construtor de impérios. Durante as 

décadas de 1920 e 1930, a população começa a valorizar o design, a individualidade 

dos produtos manufaturados. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, 

quase todas as fábricas passaram a produzir material bélico e os empresários 

serviam ao governo enquanto durou o conflito. Nesse período, destaca-se o herói 

manufatureiro, aquele capaz de produzir o maior número de bens no menor tempo 

possível, com qualidade relativa e sem importar o design. As palavras de ordem 

eram o sacrifício e o esforço em prol da derrota das potências inimigas. E a grande 

tarefa desses heróis manufatureiros era disponibilizar a produção, o que levou a um 

progressivo aumento da eficiência na produção e na distribuição, segundo o modelo 

militar (SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993). 

 Nesse período, as grandes empresas ocuparam maior espaço no mercado e 

o conhecimento e a competência em gestão deram lugar ao empreendedorismo. 

Alguns conceitos e abordagens, precursores do marketing, ganharam aplicabilidade 

no mercado e prestígio na academia. A Escola teórica Commodity defende o foco 

nos produto, seja na venda daquilo que já está produzido, seja produzindo aquilo 

que é vendável.  Tanto no ambiente acadêmico quanto no empresarial, emergem as 

pesquisas de mercado, resultando no surgimento de empresas especializadas.  

 As décadas de 1920 e de 1930 também assistiram ao advento do rádio, seu 

crescimento e sua popularização, ao amadurecimento dos jornais impressos, 

impulsionados também pela evolução da propaganda de simples agenciadora de 

espaços em jornais impressos a criadora e veiculadora de anúncios. Ao longo desse 



processo, enquanto na Europa os anunciantes contratavam artistas para criar 

cartazes, nos Estados Unidos, uma nova geração de profissionais começava a atuar 

na propaganda. Ilustradores passaram a aplicar recursos tipográficos inovadores e 

redatores fizeram evoluir as técnicas de redação publicitária, seja utilizando a 

argumentação direta, reason why, seja através de um estilo mais poético e evocativo 

(TUNGATE, 2009). 

Claude Hopkins (apud TUNGATE, 2009), em 1927, acreditava que a 

propaganda seria útil, se provocasse um efeito tangível nas vendas. Considerava 

seu estilo uma “técnica dramatizada de vendas e acreditava na pesquisa antes e 

depois da criação e veiculação de um anúncio.” (ibidem, p. 34). Hopkins 

desenvolveu métodos específicos para a propaganda. O mais importante deles 

consistia basicamente em descobrir um fator único em um produto, capaz de 

diferenciá-lo de seus rivais. Ainda nessas duas décadas, destaca-se a J. W. 

Thompson, primeira agência de propaganda moderna, que criava e veiculava 

anúncios, e que contratou funcionários para cuidar especificamente das 

necessidades de seu cliente, os profissionais de atendimento (TUNGATE, 2009). 

Quando tem início a Segunda Guerra, a propaganda passa a ser ferramenta 

fundamental nos Estados Unidos. Segundo Schultz, Tannenbaum e Lauterborn 

(1993, p. 2), foi o primeiro programa de comunicação integrada que derrubou as 

dúvidas em relação à intervenção americana no conflito. A campanha publicitária 

tinha como objetivo engajar toda a população no esforço de guerra, utilizando para 

tal o cinema, o rádio e todo tipo de superfície impressa desde o cartaz até as caixas 

de cereais. Já, segundo Martins (1999, p. 36), a propaganda deu um grande salto 

com Joseph Goebbels, “principal responsável pelo desenvolvimento de um produto 

de indiscutível sucesso temporal na Alemanha chamado Adolf Hitler.”. 

As quatro primeiras décadas do século XX foram marcadas, portanto, pelo 

significativo impulso provocado pelos grandes empresários visionários e gestores 

que desenvolveram novas técnicas e tecnologias capazes de oferecer produtos 

manufaturados com design e individualidade; e pela especialização da mão-de-obra 

manufatureira, no campo da indústria. Emergem os primeiros conceitos e 

abordagens precursores do marketing. Na propaganda, novas técnicas surgiram, 

ampliaram-se os serviços prestados pelos agenciadores, com consequente 

profissionalização do setor. As novas práticas mercadológicas e publicitárias foram 

aplicadas e aprimoradas ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial na 



produção e distribuição de materiais bélicos e nas campanhas publicitárias 

desenvolvidas pelas nações participantes do conflito. 

 Com o final da Segunda Guerra Mundial, a orientação da produção voltou-se 

para a satisfação das necessidades das populações como uma forma de compensar 

os sacrifícios vividos pelos indivíduos durante o conflito (SCHULTZ; TANNENBAUM; 

LAUTERBORN, 1993). Todo know-how e know-what adquirido no período do conflito 

foi aplicado à produção e à distribuição de bens de consumo de massa. A ênfase 

não estava nas vendas nem tampouco no mercado, mas na produção.  A 

propaganda era extravagante e exaltava a boa vida, exibindo todos os produtos 

maravilhosos que o público podia consumir com o final da guerra. 

Com a queda da demanda no final dos anos de 1950, algumas empresas 

mantiveram o foco na produção reduzindo os seus custos de produção.  O mass-

marketing surge com o intuito de vender produtos de massa estandardizados a uma 

massa de consumidores também estandardizados. Em 1960, Jerome MacCarthy 

elabora a teoria dos quatro Ps, em que Produto, Preço, Praça e Promoção eram 

aspectos fundamentais a serem considerados no processo de produção e 

distribuição de bens, tendo como ponto de partida o consumidor. A teoria foi aceita 

academicamente e adotada pelas companhias que passaram a colocar o foco no 

produto. As empresas investiam nos produtos que mais lhe interessassem a um 

preço lucrativo, com distribuição e promoção massiva (SCHULTZ; TANNENBAUM; 

LAUTERBORN, 1993).   

 Nesse período os meios de comunicação também eram massificados e a 

propaganda refletia e reforçava os valores e costumes promovidos pelas 

programações dos meios de comunicação. Os anúncios eram emocionalmente 

envolventes, manipuladores e paternalistas; era grande a utilização de slogans, 

jingles e personagens ligados aos produtos. As agências e os anunciantes 

consideravam que a massa não pensava e que era necessário repetir muitas vezes 

a mensagem (SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993).  

 A falta de métodos eficazes de medição de resultados em propaganda 

deixava os empresários desconfortáveis diante de uma ciência tão abstrata quanto a 

propaganda. Apesar dos questionamentos em relação aos altos custos envolvidos 

em campanhas publicitárias, é certo que o volume de vendas aumentava à medida 

que investiam em propaganda. Alguns publicitários nesse período, como Marion 

Harper e David Ogilvy, incentivaram o estudo do efeito das inserções de mídia sobre 



as vendas. Sobretudo Harper percebia que era necessário que a propaganda 

baseasse seu trabalho em estatísticas, pois os clientes não queriam obras de arte e 

sim, resultados (TUNGATE, 2009).  

 Agências de propaganda como McCann Erickson, Foote, Cone&Belding, Leo 

Burnett, entre outras, passaram a usar técnicas de pesquisa motivacional para 

aprimorar suas campanhas. Para os publicitários desse período, o importante era 

persuadir e vender, e a criatividade e a originalidade tinham apenas esta função, 

pois o anúncio não deveria chamar mais atenção do que o produto anunciado. 

Rosser Reeves baseou-se na ideia de Hoper de que era necessário descobrir um 

fator único em um produto, capaz de diferenciá-lo de seus rivais para desenvolver a 

Unique Selling Proposition (Proposição Única de Venda), um único argumento que 

separe uma marca de suas concorrentes. Era o momento dos publicitários 

pragmáticos que vendiam com base em fatos e pesquisas (TUNGATE, 2009). 

 Foi na década de 1960 que Ted Levitt escreveu “Miopia em Marketing” 

afirmando que não existiam indústrias em crescimento, havia apenas as 

necessidades do consumidor que podiam variar a qualquer momento. O autor 

afirmou: “Acredito que na verdade não exista o que se chama setor de rápida 

expansão. Há apenas companhias organizadas e dirigidas de forma a aproveitar as 

oportunidades de expansão.” (apud SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 

1993, p. 23). Era o começo de uma nova abordagem no marketing em que o foco 

não estava nem no produto nem na produção e nem nas vendas, mas no 

consumidor. Apesar de o período pós-guerra direcionar as empresas das vendas 

para a satisfação das necessidades da população, a produção era voltada para os 

produtos de massa, uma vez que ela havia passado um período de carência e 

sacrifícios. O grande desafio viria a partir da década de 1970, quando as afirmações 

de Levitt encontrariam eco em ideias de outros teóricos. 

 Alvim Tofler, em seu livro “O Choque do Futuro” lançou um alerta em relação 

às mudanças sociais que estavam por vir. Utilizou o termo desmassificação para o 

fenômeno que, na década de 1990, se estabeleceu com a modificação do desenho 

das famílias através da diminuição do número de filhos, das separações de casais e 

dos filhos, ainda jovens e solteiros, indo morar sozinhos. O pai não é mais o único 

provedor de sua família. Essa geração de pais chegava aos cinquenta anos com 

liberdade, saúde e dinheiro suficientes para “aproveitar a vida e experimentar coisas 

novas”. A elevação do nível de educação da população gerou um público 



consumidor mais informado e mais exigente. O computador e, em seguida, a internet 

deram ainda mais acesso à informação para a população consumidora. O resultado 

foi o poder do consumidor, ou seja, o consumidor não só escolhe o quer ouvir como 

também responde e possui meios para se fazer ouvir (SCHULTZ; TANNENBAUM; 

LAUTERBORN, 1993). 

 No início da década de 1970, Jack Trout e Al Ries (2001) haviam elaborado a 

teoria do posicionamento criticando os planejamentos de marketing que 

consideravam o produto de forma isolada. A proposta desses dois autores era que 

os produtos precisam ser posicionados de forma diferenciada da concorrência na 

mente dos consumidores e o ponto de partida para esse posicionamento era o 

próprio consumidor. Na mesma década, John Naisbitt afirmava que temas sociais 

como meio ambiente iriam afetar o comportamento de compra dos consumidores 

(apud SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993).  

 Apesar do ceticismo de boa parte dos empresários e dos meios de 

comunicação de massa, o consumidor começa a ter necessidades e desejos mais 

personalizados e a escolher os produtos, os pontos-de-venda mais convenientes e 

mudar seus hábitos de consumo de meios de comunicação. Restou ao marketing a 

função de satisfazer o consumidor, considerando suas necessidades e desejos 

específicos, a conveniência de lugar e tempo para aquisição do produto ou serviço, 

de preço e de contato. O computador e a tecnologia da informação foram 

fundamentais nesse processo, pois permitiram as empresas acesso a informações 

muito mais precisas a respeito do consumidor. Porém, também facilitaram a rápida 

disseminação de informação sobre novos produtos e possibilitou o surgimento 

rápido e quase simultâneo de produtos similares (SCHULTZ; TANNENBAUM; 

LAUTERBORN, 1993). 

 Para os meios de comunicação de massa e para a propaganda, não só o 

surgimento da Internet, mas, antes, os aparelhos de vídeo cassete criaram um novo 

hábito de consumo dos meios. A possibilidade de gravar programas, sem precisar 

assistir a intervalos comerciais, ou alugar um vídeo de um filme ou show, deixou o 

consumidor com maiores opções e liberdade de escolha. Para a propaganda, passa 

a ser essencial encantar e surpreender o público com peças originais e de impacto 

(TUNGATE, 2009).  

 O foco no consumidor vem fazendo com empresas, agências de propaganda 

e meios de comunicação modifiquem suas relações para desempenhar novos 



papéis, fazendo emergir este novo modo de pensar e fazer comunicação de 

marketing: a CIM (SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993). 

 

2.2 CONCEITOS DE MARKETING 

 

 Segundo Kotler (1998), o processo de troca efetivado de forma satisfatória em 

que as unidades sociais obtêm o que necessitam oferecendo algo atraente (justo) e 

recebendo em troca o que precisam, é o elemento central do marketing. Através da 

análise, planejamento, implementação e controle de programas capazes de provocar 

trocas de valores com mercados-alvo que permitam o alcance dos objetivos 

institucionais, o marketing pode contribuir para que a empresa desenvolva e 

disponibilize ofertas capazes de atender, de maneira mais efetiva, as necessidades 

e desejos de seu mercado-alvo. Para tanto, o planejamento em marketing utiliza o 

consagrado composto de marketing – produto, preço, praça e promoção; 

desenvolvido por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing (apud SCHULTZ; 

TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993). 

O composto do marketing é definido como um conjunto de variáveis 

controladas de forma integrada pela empresa, tendo como centro o consumidor, e 

de valor decisório em um plano de marketing. Os quatro fatores podem ser 

devidamente combinados e direcionados para um determinado segmento em um 

dado momento, através do desenvolvimento de estratégias relacionadas com os 

aspectos que constituem cada um dos componentes, conforme Quadro 1. 

A partir dos anos de 1960, tem início uma movimentação crescente das 

empresas no sentido de uma organização voltada para o marketing, ou seja, uma 

organização que visa à satisfação de necessidades e desejos dos consumidores 

através de seus produtos e serviços. Isso faz com que a produção e o sucesso nas 

vendas tornem-se consequência de um produto ou serviço elaborado de forma 

adequada ao mercado-alvo.  Nesse sentido, a definição cuidadosa do mercado-alvo 

e a percepção exata de como atender e satisfazer suas necessidades e desejos são 

o ponto de partida de todo o planejamento de marketing, pois se acredita que os 

clientes avaliam, entre as muitas ofertas disponíveis no mercado, aquela que lhe 

proporcionará maior valor (BAKER, 2005). 

 



Quadro 1: Composto do marketing. 

Produto Preço Praça Promoção 

Desenvolvimento de 
produtos  

Política de preços  Canais de distribuição  Propaganda e 
Publicidade  

Variedade de 
produtos  

Métodos para 
determinação  

Cobertura  Promoção de vendas  

Qualidade  Preços de lista  Transporte  Força de venda  

Características  Descontos  Armazenagem  Relações Públicas  

Diferenciação  Condições de 
pagamento  

Centro de distribuição  Marketing direto  

Nome da marca  Condições de 
financiamento  

Franchising  Merchandising  

Embalagem    Marca  

Tamanhos     

Serviços e garantias     

Fonte: KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

 
Os conceitos de valor percebido pelo cliente e de satisfação do cliente levam, 

na prática, a criação de uma cadeia de valor e uma rede de entrega de valor com o 

objetivo de não só atrair clientes como também torná-los fiéis. Valor e satisfação, 

segundo Kotler (2000), são conceitos fundamentais do marketing, uma vez que 

estão diretamente relacionados com o consumidor, com sua percepção do produto 

ou do serviço e da marca a serem ofertados e sua posterior reação a eles. 

O conceito de valor, no campo do marketing, define-se pela relação entre o 

conjunto de benefícios que os clientes esperam receber de um produto ou serviço, e 

o custo total e necessário para sua aquisição (KOTLER, 2000). É importante 

ressaltar que o conjunto de benefícios esperados pelo cliente vai além de seus 

aspectos materiais, agregando também aspectos abstratos como confiabilidade, 

relacionamento/atendimento, durabilidade e valor de revenda. Desse modo, pode-se 

definir o valor de um produto a partir da relação entre benefícios oferecidos, serviços 

embutidos (entrega, garantia, treinamento etc.), atendimento, preço e imagem da 

oferta. Como o cliente procura sempre maximizar o valor, ele procura sempre a 

oferta que oferece um maior valor, considerando os custos envolvidos na procura, 

avaliação, observação, utilização e descarte de determinado produto. 

 Assim, cabe à empresa avaliar e definir a diferença entre o custo total e o 

valor total do produto para o cliente, para ter a percepção exata do valor entregue, 

pois este envolve não só a oferta de um produto que atenda as necessidades e os 



desejos do cliente como também serviços adicionais, tais como atendimento e 

distribuição adequados. 

 O valor percebido pelo consumidor e que o leva a decisão de compra, gera 

uma expectativa relativa ao desempenho do produto, sua capacidade de satisfazer 

as necessidades e os desejos do comprador. A satisfação se refere à sensação de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) 

com o valor percebido de um produto (KOTLER, 2000). Como a satisfação surge da 

relação entre o desempenho e às expectativas do consumidor, se o desempenho 

não corresponde às expectativas, o cliente fica insatisfeito. Caso o desempenho 

alcance as expectativas, o cliente fica satisfeito e, se for além, ele fica altamente 

satisfeito. Nesse último caso, o alto nível de satisfação cria um vínculo emocional 

com a marca e não apenas uma preferência racional, resultando em um alto grau de 

fidelidade do cliente. Portanto, entregar um alto valor para o cliente, um valor 

competitivamente superior, é fundamental no processo de fidelização do cliente, pois 

é através da soma de diversos contatos satisfatórios com uma determinada marca 

ou produto que o cliente permanece fiel ou rejeita uma empresa ou produto. 

Como uma ação organizada voltada para a satisfação das necessidades e 

desejos de um mercado-alvo com objetivo de atrair e reter clientes de forma a gerar 

lucro para a empresa, o marketing determina que o cliente seja o ponto de partida do 

processo de produção de uma empresa. Portanto, o papel da empresa orientada 

para o marketing é criar e entregar valor para um público específico, tendo como 

alvo sua satisfação. O primeiro passo é definir o segmento de mercado a ser 

atingido. Através da análise das diferenças demográficas, psicográficas e 

comportamentais existentes entre os consumidores é possível traçar perfis distintos 

de compradores. A partir dos diferentes perfis, a empresa pode selecionar o 

segmento do qual é capaz de atender necessidades e desejos de forma superior 

(KOTLER, 2000).    

A finalidade da segmentação de mercado é aumentar a precisão no alcance 

do esforço de marketing. O esforço pode estar direcionado a todos os compradores, 

como é o caso dos produtos de massa. Porém, a tendência atual é oferecer 

produtos diferenciados para segmentos distintos, ou seja, considerar que um mesmo 

produto de massa pode ter seus benefícios ampliados, atendendo a desejos e 

necessidades específicos de um grande grupo de pessoas. Isso é possível através 

da análise do mercado considerando preferências, poder de compra, localização 



geográfica, atitudes e hábitos de compra similares. O marketing de segmento 

permite que as empresas criem e ofereçam produtos mais adequados, com preços 

mais apropriados para o público-alvo. 

A base para a segmentação de mercado pode ser o levantamento das 

características do consumidor, geográficas, psicográficas e demográficas, e a 

comparação desses dados com as atitudes dos diferentes perfis em relação a um 

aspecto/benefício do produto. É possível também identificar segmentos comparando 

as respostas dos consumidores aos benefícios procurados, ocasião de uso ou 

marcas e as diferentes características dos grupos. De qualquer modo, é fundamental 

o levantamento das características dos consumidores para posterior divisão em 

segmentos com perfil homogêneo. 

A segmentação geográfica consiste na divisão do mercado por nações, 

estados, regiões, cidades ou bairros. A empresa pode escolher em que setores e de 

que forma atuar, conforme as variáveis de cada localidade. Outros fatores 

importantes como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, 

rendimentos, ocupação, nível de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e 

classe social.  

Os profissionais de marketing podem ainda agrupar consumidores conforme 

seu estilo de vida, personalidade e valores. Produtos elaborados para atender a 

necessidade de um estilo de vida ativo, profissional e dinâmico como, por exemplo, 

as comidas congeladas. As características homogêneas de personalidade de um 

segmento de mercado podem servir de base para a construção da personalidade de 

uma marca de produto, permitindo uma identificação maior do mercado-alvo com o 

produto. A segmentação psicográfica pode considerar ainda os valores centrais dos 

consumidores como base de segmentação, pois alguns grupos valorizam mais as 

relações familiares enquanto outros as sociais ou simplesmente a educação, 

conhecimento e tecnologia, ou ainda valores religiosos.       

Por fim, os consumidores podem ser divididos a partir de sua relação com o 

produto, conhecida como segmentação comportamental que é a classificação do 

público considerando a melhor época para consumo do produto, tipo de benefício 

esperado, fidelidade, potencial e constância de consumo. O cruzamento de todos os 

dados de cada uma das principais variáveis de segmentação permite que a empresa 

defina seu mercado-alvo através de um perfil bem traçado dos segmentos de 

mercado. Assim, ela pode escolher um ou mais segmentos distintos, oferecendo 



produtos diferenciados que atendam não só as necessidades básicas, mas as 

específicas de cada mercado-alvo selecionado (KOTLER, 2000). 

Após segmentar e selecionar o mercado-alvo, o próximo passo é a definição 

do valor a ser entregue ao cliente, ou seja, estabelecer qual o conjunto de benefícios 

que o mercado-alvo espera do produto ou serviço a ser oferecido pela empresa e a 

que custo. O custo aqui é entendido não só como o valor monetário a ser pago como 

também o esforço a ser empreendido na avaliação, obtenção, utilização e descarte 

do produto ou serviço. Partindo do valor esperado pelo cliente a idéia é preparar 

uma oferta que supere suas expectativas. A diferença entre o produto de valor 

ampliado e o de valor esperado determina os benefícios válidos para diferenciar um 

produto.  Os valores percebidos pelo consumidor podem ser resultado de 

parâmetros concretos, abstratos ou simbólicos. 

Entre os parâmetros concretos úteis na diferenciação de um produto estão a 

forma, as características e conformidade, padrão idêntico de produção de todas as 

unidades. Os parâmetros abstratos caracterizam-se por uma promessa por parte do 

produtor e aceita pelo consumidor através de sua relação com a marca do produto e 

seu conhecimento a respeito da categoria de produto que está escolhendo. São eles 

a durabilidade, confiabilidade, facilidade de reparo. Por último, os parâmetros 

simbólicos como estilo: como o comprador vê e sente o produto; o design: forma 

consistente de diferenciar produtos e marcas. 

A diferenciação do produto e a escolha dos parâmetros para o seu 

posicionamento é um processo criativo que exige domínio de conhecimento sobre o 

mercado-alvo e suas necessidades e desejos (BAKER, 2005). Porém, o 

conhecimento da concorrência e de seus produtos precisa ser considerado, 

permitindo, desse modo, a criação de um produto diferenciado. Partindo do 

conhecimento desses elementos é possível selecionar uma diferença que deve estar 

ligada ao benefício com o mais alto valor para o consumidor, a de maior destaque, 

difícil de ser encontrada em outros produtos ou copiada por eles, com custo 

acessível para o consumidor alvo e capaz de dar lucros a empresa. Construir e 

manter uma imagem com um posicionamento bem delineado e baseado na 

satisfação do mercado-alvo é a chave para conquistar sua fidelidade (SHIMP, 2009). 

Os componentes controláveis como produto, preço, ponto de venda e 

propaganda devem ser trabalhados considerando também as variáveis 

incontroláveis como concorrência, mercado, questões políticas, financeiras e legais, 



entre outras, que possam afetar as tomadas de decisão da empresa. Todo esse 

processo é o ponto de partida para a elaboração do planejamento de marketing em 

que são definidos os objetivos mercadológicos a serem alcançados em um 

determinado período de tempo (BAKER, 2005). Para que os objetivos definidos 

sejam alcançados, estratégias em participação de mercado, vendas, custos e lucros 

devem ser elaboradas. As estratégias de marketing serão desenvolvidas 

considerando alterações necessárias em um ou mais dos componentes do 

marketing. Por fim, normalmente, é estabelecido um plano de ação estratégico em 

que os atores, as ações e os prazos são determinados.   

Outra questão a ser considerada é a criação e a gestão de uma marca, hoje 

considerada fundamental para a sobrevivência de uma empresa, independente da 

sobrevivência de seus produtos. A marca se constitui basicamente de um nome e 

um símbolo com uma identidade visual, ou seja, cores, formato e tipologias 

permanentes. Isso permite uma identificação rápida e precisa da mesma. Porém, 

isso não é tudo. A marca precisa ter um significado constituído pelos atributos 

ligados às propriedades dos produtos que nomeia, aos benefícios que estes 

oferecem e aos valores da empresa. A marca pode ainda representar certos valores 

culturais e ter uma personalidade com a qual o usuário se identifique (KOTLER, 

2000). O segredo está em provocar profundas associações positivas em relação à 

marca, para que, desse modo, sua identidade visual passe a ter uma identidade de 

marca. Esse processo de criação de uma imagem única da marca na mente do 

consumidor é uma estratégia que permite o desenvolvimento do valor da marca, 

brand equity, elemento fundamental na valorização e diferenciação da mesma pelo 

consumidor (BAKER, 2005). 

Determinado, definido e produzido o valor, produto ou serviço, seu processo 

de fornecimento chega ao estágio da distribuição, que consiste na definição da 

cobertura por região e dos parceiros nesse processo. Os canais de marketing são 

empresas independentes responsáveis pela disponibilização dos produtos ou 

serviços para o uso ou consumo. Como as empresas produzem uma grande 

quantidade de uma variedade limitada de produtos e o consumidor deseja um 

número limitado de produtos de muitas variedades, a utilização de varejistas, 

atacadistas e agentes de distribuição física é mais econômica. O varejo comercializa 

pequenos lotes de produtos variados, como as lojas de departamento, 

supermercados e lojas de conveniência. Algumas oferecem preços mais baixos na 



compra de um volume maior, lojas de desconto ou preços mais baixos por produtos 

fora do padrão de qualidade. Há ainda as lojas de especialidade que comercializam 

uma linha restrita de produtos com uma grande variedade. As empresas, muitas 

vezes, alternam sua distribuição entre varejistas e lojas próprias. A parceria com os 

varejistas exige um processo de seleção, treinamento e motivação permanente dos 

membros do canal, e avaliação periódica.  

Outro aspecto importante é a força de venda da empresa, constituída pelos 

representantes de vendas para cada território, onde a empresa atua ou escritórios 

de representações de vendas contratados. São eles os responsáveis diretos pela 

entrada efetiva do produto no mercado através das vendas efetuadas pelas equipes 

montadas, treinadas e motivadas para alcançar os objetivos pré-determinados de 

vendas. Por fim, a logística de mercado deve dar conta dos pedidos, armazenagem, 

estocagem e transporte dos produtos, de tal forma que os prazos sejam cumpridos e 

o produto esteja sempre disponível para o consumidor sem danos ou atrasos. Neste 

ponto do processo, o produto já está disponível nos pontos de venda e pronto para 

atender as necessidades e desejos do consumidor, mas ele precisa saber disso.   

 Na sequência, o último ponto a ser considerado é a comunicação do valor ao 

cliente. O processo de comunicação entre empresa e consumidor deve ser o mais 

interativo possível. O ponto de partida é pensar que tipo de interação o consumidor 

privilegia quando pretende adquirir um determinado produto. Antes de sua compra, 

onde e como o consumidor se informa, que tipo de experiências e exposições terão 

maior influência em sua decisão são dados fundamentais para a tomada de decisão 

relativa ao investimento em comunicação. Kotler (2000) considera cinco ferramentas 

ou plataformas de comunicação: propaganda, promoção de vendas, relações 

públicas, marketing direto, que interessam especificamente neste trabalho, e vendas 

pessoais, conforme Quadro 2. 

 A propaganda é o recurso mais conhecido e consiste na utilização de 

anúncios impressos e eletrônicos, cartazes, folhetos, embalagens e encartes de 

embalagem, painéis, identidade visual e material de ponto de venda para divulgação 

de produtos, serviços, marcas ou empresas. As propagandas veiculam mensagens, 

nos meios de comunicação de massa, produzidas com intuito de apresentar e 

promover idéias, produtos ou serviços pagos por um anunciante identificado. É 

utilizada com a finalidade de produzir ou ampliar as vendas de forma regular e 

sistemática, e também para criar uma imagem da empresa ou marca. A promoção 



de vendas é mais utilizada para intensificar as vendas num período curto e 

específico, através da oferta de vantagem extra na aquisição do produto. O estímulo 

pode ser concurso, jogo, loterias e sorteios; prêmios e presentes; amostragem ou 

demonstração; feiras, diversão e integração com entretenimentos; reembolso parcial 

ou financiamentos. 

 

Quadro 2: Plataformas comuns de comunicação. 
PROPAGANDA  PROMOÇÃO  

DE VENDAS  
RELAÇÕES  
PÚBLICAS  

VENDA 
PESSOAL  

MARKETING 
DIRETO  

- Anúncios 
impressos e 
eletrônicos. 
- Embalagens 
externas.  
- Encartes em 
embalagens. 
- Filmes. 
- Manuais e 
brochuras.  
- Catálogos  
- Cartazes e 
folhetos. 
- Reimpressão de 
anúncios.  
- Outdoors. 
- Painéis. 
- Displays nos 
pontos de 
compra. 
- Material 
audiovisual. 
- Símbolos e 
logotipos.  
- Fitas de vídeo 
(DVDs)  

- Concursos, 
jogos, sorteios e 
loterias. 
- Prêmios e 
presentes.  
- Amostras 
grátis. 
- Feiras setoriais.  
- Exposições. 
-Demonstrações. 
- Cupons. 
- Reembolsos 
parciais.  
- Diversão.  
- Financiamentos 
a juros baixos. 
- Concessões de 
troca. 
- Programas de 
fidelização. 
- Integração com 
produtos de 
entretenimento.  

- Kits para a 
imprensa. 
- Palestras.  
- Seminários. 
- Relatórios 
anuais. 
- Doações.  
- Patrocínios. 
- Publicações. 
- Relações com 
a comunidade. 
- Lobby.  
- Mídias de 
identificação.  
- Revista ou 
jornal da 
empresa. 
- Eventos.  

- Apresentações 
de vendas. 
- Reuniões de 
vendas. 
- Programas de 
incentivo. 
- Amostras. 
- Feiras e 
exposições. 

- Catálogos. 
- Malas diretas. 
- Telemarketing. 
- Vendas 
eletrônicas. 
- Vendas por meio 
de televisão. 
- Mala direta via fax. 
- E-mail. 
- Correio de voz.  

Fonte: KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

 

 O merchandising é uma forma complementar de comunicação de valor ao 

cliente através da inserção simples ou com utilização e aplicação do produto em 

algum tipo de programa ou filme. Ou ainda, pode-se considerar também como uma 

ação de merchandising todo material produzido para o ponto-de-venda com o 

objetivo de atrair a atenção do consumidor. O marketing direto é outra ferramenta 

utilizada para comunicar valor ao cliente de forma individualizada através do uso de 

mailing list específico conforme o perfil do público-alvo de interesse da empresa. 

Folhetos ou mensagens específicas são enviados a cada consumidor ou prospect 

através do telefone, correio ou Internet.       



 Por fim, as relações públicas são utilizadas com o intuito de construir, 

promover e proteger a imagem de uma empresa, seus produtos e sua marca. São 

muitos e variados os programas elaborados, entre eles está o contato sistemático 

com a imprensa através de kits e press-release com o objetivo de manter informados 

consumidores, investidores, fornecedores e parceiros, como também o governo. 

Outras práticas comuns são as palestras, seminários, relatórios anuais, publicações, 

lobby. Algumas dessas práticas são utilizadas também com o objetivo de motivar o 

público interno com a criação de jornal ou revista da empresa. Patrocínios e 

organização de eventos são ações que cada vez mais são utilizadas pelas empresas 

como forma de construir uma imagem e identidade forte e bem definida da empresa, 

de seus produtos e/ou marca (KOTLER, 2000).  

Normalmente essas plataformas são utilizados de forma integrada, seguindo 

um objetivo de comunicação bem definido. A comunicação de marketing exige um 

planejamento, que tem como ponto de partida o planejamento de marketing, sendo 

parte das estratégias que permitirão o alcance do objetivo de marketing. Ao 

comentar o composto promocional, Kotler (2000) afirma que o conceito de 

comunicação integrada deve, não apenas coordenar as atividades de comunicação, 

mas também necessita alinhar as estratégias de comunicação com os demais 

elementos do marketing mix. Ou seja, o objetivo e as estratégias de comunicação 

devem ser coerentes com as características do produto, com a faixa de preço e com 

as formas de distribuição. 

Veremos mais adiante que o número de plataformas de comunicação, 

também conhecidas como formas de comunicação (OGDEN; CRESCITELLI, 2007) 

ferramentas de comunicação (nomenclatura adotada nesta pesquisa) ou pontos de 

contato (SHIMP, 2009), vêm aumentando muito e rapidamente, como veremos no 

item 2.3.3. As citadas neste item são as mais utilizadas nas últimas décadas, 

sobretudo a propaganda e a promoção de vendas. 

Uma vez apresentado o contexto em que emerge a comunicação de 

marketing, resultado do trabalho do marketing relativo ao P propaganda e promoção, 

é possível, então, esquadrinhar a CIM. 

 

 

 



2.3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING - CIM 

 

2.3.1 Origem da CIM 

 

 A CIM como campo de estudo possui apenas duas décadas, mas já permite 

vislumbrar a emergência de um novo e mais dinâmico paradigma conceitual 

construído a partir da identificação e análise das práticas de comunicação de 

marketing que vêm sendo desenvolvidas pelas empresas nas últimas décadas. Os 

primeiros esforços para formalizar esse conceito foram feitos na Medill School of 

Northwestern University em meados dos anos de 1980 (SCHULTZ; TANNENBAUM; 

LAUTERBORN, 1993). Entre os pesquisadores que merecem destaque estão 

Caywood, Schultz e Wang (1991), Kiely (1993a), Schultz, Tannenbaum e Lauterborn 

(1993), Schultz e Kitchen (1997), Caywood (1997), Ogden (1998), Sirgy (1998), 

Eagle et al. (1998) e Belch e Belch (2001). Segundo Kim, Han e Schultz (2004), 

apesar de ser um conceito emergente, a CIM tem sido objeto de estudo de diversos 

artigos acadêmicos que contribuem para a construção de uma base teórica efetiva. 

Alguns exemplos são o artigo sobre a emergência da CIM de Kitchen et al. (2004), 

pesquisas sobre o impacto da CIM em agências de propaganda (SCHULTZ; 

KITCHEN, 1997), (PÚBLIO; MACHADO, 2007), (AKEL SOBRINHO; CATTO, 2006), 

(IKEDA; CHIUSOLI; PACANHAM, 2004); artigos que apresentam uma revisão da 

literatura produzida nesse campo e sua evolução (KIM; HAN; SCHULTZ, 2004), 

(CORNELISSEN;  LOCK, 2000), (CORRÊA, 2006), além de trabalho sobre a 

proliferação de cursos de CIM em diversos níveis acadêmicos e  vários locais ao 

redor do mundo (SCHULTZ et al., 2008). 

Toda teoria emerge da atitude científica diante de fatos e acontecimentos que 

permite vislumbrar problemas e obstáculos, situações que precisam ser explicadas 

ou criticadas com o objetivo de estabelecer as estruturas universais e necessárias 

daquilo que é o objeto da investigação (CHAUÍ, 2000). Como o ato teórico se 

constrói em referência a uma prática e o dinamismo desta é uma questão sempre 

posta à teoria (POLISTCHUK; TRINTA, 2006), duas décadas de produção teórica 

sobre a CIM comprovam a emergência de um novo conceito de comunicação de 

marketing, fruto de uma atitude científica diante de uma nova forma de desenvolver 

práticas nessa área.  



Porém, é importante ressaltar a existência de uma produção acadêmica que 

vê a CIM mais como um modismo do que como uma nova abordagem da 

comunicação de marketing. Segundo Corrêa (2006), isso ocorre porque as 

contribuições ao assunto têm sido, sobretudo, de natureza individual. “Tanto assim 

que não existe até o presente uma definição, descrição ou processo mutuamente 

acordado para identificar o que é e o que não é a CIM [...] (p. 49).”  

De qualquer modo, os trabalhos apontam para importantes e significativas 

mudanças na abordagem prática das comunicações de marketing por parte das 

organizações que não só implicam a integração das ferramentas de comunicação, 

como a valorização de novas ferramentas de comunicação, como também o foco no 

cliente ou no consumidor. Também tem sido objeto de estudos a identificação dos 

fatores determinantes desse processo e das principais características dessa nova 

prática de comunicação de marketing, além da compreensão dos fatores 

determinantes de sua emergência e das possíveis barreiras a sua aplicação. 

Compreender todas estas questões já desenvolvidas no campo de estudos da CIM é 

o primeiro passo para a posterior análise do objeto de estudo proposto neste 

trabalho. 

A partir dos anos de 1990, as mudanças ocorridas no mercado em geral e nos 

meios de comunicação levaram as empresas à busca por maior eficácia e eficiência 

em suas ações de comunicação de marketing. A segmentação dos mercados e dos 

meios de comunicação, e o surgimento de novas mídias fizeram o marketing, cada 

vez mais, desenvolver um foco mais direcionado para o consumidor por toda a 

organização. Assim, entender o cliente de modo mais particular, avaliando suas 

percepções, expectativas, necessidades e desejos passou a ser tarefa fundamental. 

(BAKER, 2005). O desenvolvimento das técnicas em pesquisa de mercado e a 

minimização de seu custo com o uso do computador e do banco de dados favoreceu 

o entendimento do público-alvo, permitindo a utilização de qualquer contato ou ponto 

de contato relevante com o consumidor (SHIMP, 2009). 

Caywood (apud KIM, HAN; SCHULTZ, 2004) sugere que o surgimento e o 

desenvolvimento da CIM têm origem em três áreas principais. Primeiro, na área 

relacionada ao cliente ou à corporação, pois a crescente competitividade e o alto 

risco no mercado, resultante de agressivas atividades de fusão de negócios e 

aquisição de grupos, vêm exigindo absoluta satisfação da diversidade crescente de 

necessidades do consumidor com o máximo de sucesso possível, através de uma 



variedade de novas estratégias de marketing. A segunda área a ser considerada é a 

dos meios e o mercado. O autor destaca o enfraquecimento do poder do marketing 

tradicional e da propaganda, devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia da 

informação que fez crescer a procura por maiores resultados e melhores métodos de 

mensurar custo e eficiência em comunicação. Por último, na área relativa ao 

consumidor, as mudanças em andamento e a diversificação, de modo crescente, no 

estilo de vida dos consumidores vêm encorajando os publicitários a utilizar 

ferramentas de comunicação mais elaboradas e de resposta mais rápida.  

Segundo Baker (2005), a hiperconcorrência, um ambiente de marketing com 

um grande conjunto de produtos e serviços novos ou simples variações dos já 

existentes, corroeu a vantagem competitiva, seja porque as empresas dominam 

tecnologias similares seja porque os novos produtos são copiados rapidamente pela 

concorrência. O autor observa ainda a mudança ocorrida no comportamento do 

consumidor que busca mais que um elemento em suas transações, mas sim um 

conjunto de experiências relevantes. Aaker (2001) afirma que para uma organização 

se estabelecer e crescer em um mercado competitivo deve buscar uma vantagem 

competitiva sustentável, ou seja, fazer com que o cliente perceba e valorize uma ou 

mais diferenças em seu produto, serviço ou marca (HENDERSON, 1998). Esses 

dois fatores levaram as empresas a perceber a necessidade de as diversas 

mensagens apresentadas pelos vários elementos de comunicação falarem com uma 

única voz, transmitindo-a de modo consistente, claro, conciso e preciso (SHIMP, 

2009). O resultado é a sinergia, a combinação de todas as ferramentas de 

comunicação que proporcionam um efeito maior que a soma de todas elas (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2007). 

Desde a década de 1960, o mercado passou por várias mudanças que 

começam com o ressurgimento da competição, quando criar, retirar da fábrica e 

deixar os produtos acessíveis para o consumidor não era mais suficiente. Os países 

europeus prejudicados pela guerra reentraram no mercado e os países asiáticos, de 

mão de obra barata, entraram. Os mercados passaram de uma visão doméstica 

para uma visão global. No final da década de 60, o conceito japonês de Gestão de 

Qualidade Total, ou GQT, influenciou no nível de exigência do consumidor em 

relação aos produtos. Em meados da década de 1970, a demanda global por 

produtos e serviços começou a diminuir, sobretudo por produtos de consumo de 

massa, A consequência foi o uso massivo de promoções de venda que acabaram 



por reduzir as margens de lucro das empresas. O passo seguinte foi a 

racionalização e a redução de custos, na década de 1980, o que afastou o foco das 

empresas do relacionamento com o consumidor (SCHULTZ; BARNES, 2001).  

Com o desenvolvimento das tecnologias que permitiram a apreensão e 

armazenamento de dados eletrônicos, num primeiro momento, as empresas 

determinavam com maior precisão o que seria produzido, com base nas informações 

sobre os clientes, sua localização geográfica e suas necessidades e desejos. 

Também podiam controlar os varejistas. Porém, num segundo momento, com a 

redução dos preços e o posterior corte nos custos, as áreas relativas ao 

relacionamento com os clientes foram as mais prejudicadas, tais como pesquisa do 

consumidor, serviço do consumidor e pesquisa e desenvolvimento (SCHULTZ; 

BARNES, 2001). 

A partir da década de 1990, as transformações na tecnologia de informação 

foram um dos principais causas das mudanças ocorridas em marketing e 

comunicação. Alguns itens já presentes anteriormente passam a atuar juntos e vão 

se somar a outros novos recursos. Assim, é importante citar o surgimento do Código 

Universal do Produto (CUP), mais conhecido como código de barras, em 

combinação com as leitoras óticas, o progresso na apreensão e no armazenamento 

de dados eletrônicos computadorizados usados para desenvolver programas de 

compradores frequentes, além da disponibilização de novas formas de comunicação 

e distribuição de mensagens, tais como fax, telefone celular, Internet e correio 

eletrônico (SCHULTZ; BARNES, 2001). 

Ainda segundo esses autores, as referidas mudanças na tecnologia da 

informação levaram a mudanças importantes nas atividades de marketing e 

comunicação. Os autores apontam três tipos de mercado: histórico, atual e do 

século XXI. O que diferencia cada um dos tipos é o domínio do controle da 

tecnologia da informação. No mercado histórico, as organizações de marketing 

dominam a tecnologia da informação, no mercado atual, este domínio passa para as 

mãos do canal. No mercado do século XXI, “A informação e o conhecimento fluem 

em mão dupla: do profissional de marketing ao consumidor e também do 

consumidor ao profissional de marketing.” (p.13).  Desse modo, o poder se desloca 

do profissional de marketing e do canal para o consumidor ou cliente. A 

interatividade propiciada pela tecnologia da informação permite que o consumidor 

defina o que deseja comprar, busque informações sobre produto, preço e ponto-de-



venda, comparando alternativas. Em comunicação de marketing, o resultado é o 

foco cada vez mais direcionado e fechado no consumidor ou cliente, uma das 

principais características da CIM. Esse aspecto é apresentado de forma clara na 

definição proposta por Schultz, Tannenbaum e Lauterborn (1993) ao afirmarem que 

“A meta da CIM é influenciar ou afetar diretamente o comportamento da audiência 

alvo da comunicação.” 

Os avanços tecnológicos não provocaram mudanças apenas no mercado e 

no marketing, mas também na comunicação, de uma forma geral, através da 

diferenciação e segmentação dos meios, e do surgimento de novos meios e mais 

interativos. De acordo com Kiely (apud KIM, HAN; SCHULTZ, 2004), as maiores 

mudanças no campo da propaganda, nos últimos anos, tem sido o decréscimo no 

efeito da propaganda em meios de comunicação de massa que se deve a alterações 

como: uma maior diversificação e fragmentação social (isso enfraqueceu o domínio 

da televisão); um crescimento no número de canais de propaganda devido à 

introdução da comunicação digital e outras multimídias diversificadas; um 

crescimento no número de agências de propaganda devido à diversificação e 

especialização de toda a área de comunicação de marketing; e a expectativa 

crescente dos clientes devido a sua habilidade em melhor avaliar a eficiência de 

seus investimentos em propaganda. Esse quadro fez com que a comunicação de 

marketing passasse a ser uma atividade integrada, que tenta combinar, integrar e 

criar sinergia entre os elementos do mix da comunicação, em que a força de uma é 

usada para compensar a fraqueza de outras (KITCHEN et al., 2004). 

 Além disso, Ogden e Crescitelli (2007) citam outros fatores relativos à 

propaganda que cooperaram para tornar o processo de comunicação de marketing 

mais complexo. Os altos e crescentes custos de veiculação de anúncios nos meios 

de comunicação de massa; o crescente controle governamental sobre a propaganda 

de determinados tipos de produtos como o cigarro, alimentos infantis e bebidas 

alcoólicas; e a pressão da sociedade civil através das organizações não 

governamentais ligadas aos direitos humanos e à preservação ambiental. 

Dilenschneider, em artigo de 1991, apresenta dados significativos sobre a 

queda do investimento global em propaganda. Segundo o autor, no ano de 1983, 

dos $230 bilhões investidos em comunicação de marketing, 46% foram gastos em 

propaganda. Já em 1990, dos $620 bilhões investidos em comunicação de 

marketing, 39% foram aplicados em propaganda. São consideradas causas desse 



fenômeno: o número crescente de gravadores e reprodutores de vídeo cassete (68% 

em uma década), e o crescimento das vendas de fitas cassete pré-gravadas de três 

milhões em 1983 para duzentos milhões em 1990; o crescente custo dos espaços 

publicitários em veículos de comunicação de massa e o surgimento e crescimento 

dos canais fechados, segmentados por conteúdo veiculado. 

Uma importante mudança de visão dos profissionais de marketing diz respeito 

à consciência de que a função do marketing é não só vender produtos e serviços 

como também, idéias e ideologias, inaugurando uma nova era de comunicação 

persuasiva. Mais que vender, o marketing precisa envolver o produto ou serviço em 

ideias e temas que antecipem opiniões ou preocupações do público. Por isso, a 

propaganda perde seu papel central na comunicação de marketing, dando espaço 

para outras ferramentas de comunicação capazes de colocar de forma mais 

detalhada idéias e temas, ou desenvolver práticas ligadas a eles, tais como: as 

relações públicas, o marketing direto e o digital, no primeiro caso, e o marketing 

social, o ambiental, o cultural e o esportivo, no segundo caso. (DILENSCHNEIDER, 

1991). 

Por último, conforme Caywood (apud KIM; HAN; SCHULTZ, 2004), as 

mudanças e a diversificação no estilo de vida dos consumidores também foram 

fundamentais no desenvolvimento e constituição da CIM. Por isso, é importante 

analisar mudanças ocorridas ao longo do século XX que levaram a mudanças 

expressivas na identidade individual, cultural e nacional para compreender este novo 

consumidor. 

Em seu livro “A Identidade Cultural na Pós-modernidade”, Hall (2005) analisa 

a fragmentação das identidades modernas apontadas por um conjunto de teóricos 

como fruto de uma série de rupturas nos discursos do conhecimento moderno. A 

primeira ruptura seria com a tradição do pensamento marxista que, na década de 

sessenta, foi questionado por colocar como central as relações sociais e não a 

agência humana. A segunda seria a descoberta do inconsciente por Freud, seus 

processos psíquicos e simbólicos. O terceiro deslocamento se deu através do 

trabalho do lingüista Ferdinand Saussure, principalmente ao afirmar que a língua nos 

permite expressar nossos pensamentos e sentimentos, mas também a utilizar uma 

imensa gama de significados embutidos na língua e em nossos sistemas culturais; a 

língua é social e a fala, individual.  A quarta ruptura se refere ao conceito de poder 

disciplinar, desenvolvido por Michel Foucault, que consiste na regulação, na 



vigilância do indivíduo e de seu corpo ou mesmo de populações inteiras. Controle 

esse exercido através das instituições sociais, do discurso científico e do 

conhecimento especializado. A quinta ruptura foi provocada pelos novos 

movimentos sociais surgidos na década de sessenta e encabeçados, segundo Hall 

(2005), pelo feminismo, tanto por sua crítica teórica como pelo seu ativismo. Essas 

mudanças conceituais, de acordo com alguns teóricos, deslocaram a identidade 

moderna de fixa e estável para identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas, características dos sujeitos pós-modernos. 

Além disso, sintetizado sob o termo globalização, um conjunto de processos e 

de mudanças provocaram um efeito sobre as identidades culturais. Alguns teóricos 

afirmam ser um efeito de homogeneização das culturas, outros, que esse efeito é de 

fragmentação dos códigos culturais, múltiplos estilos, com ênfase no efêmero e no 

provisório, na diferença e no pluralismo cultural (THOMPSON, 1992, apud HALL, 

2005). Para Hall, a globalização é uma “nova articulação entre o ‘global’ e o ‘local’.”, 

utilizando a especialização flexível e a estratégia de nichos de mercado. 

Em um artigo apresentado na 11ª Conferência de Publicidade e Psicologia do 

consumidor, Duncan e Caywood (1995) apresentam de forma sintética as mudanças 

e as tendências que levaram as organizações a adotar a CIM. O enfraquecimento da 

credibilidade e do impacto das mensagens, a diminuição dos custos no uso do 

banco de dados, um consumidor mais exigente em relação à informação recebida e 

mais perspicaz quanto a sua aceitação, buscando outras fontes, como os 

formadores de opinião. Citam ainda as fusões e aquisições de agências de 

comunicação na tentativa de oferecer a seus clientes o mix completo de 

comunicação e não apenas propaganda, o aumento do custo de veiculação nos 

meios de comunicação de massa e também da fragmentação de suas audiências. 

Por fim, o crescimento do número de produtos muito semelhantes, o aumento do 

poder dos varejistas, do mercado globalizado, e do mercado financeiro, com 

expectativas cada vez maiores por resultados em curto prazo por parte das 

empresas, são as últimas mudanças apontadas como causadoras do surgimento da 

CIM. 

Diante deste quadro, as organizações passaram a dar maior atenção à 

comunicação de marketing, atenção que já havia se deslocado do produto, no pós-

guerra, para o preço, período de queda da demanda e crise financeira, e do preço 

para a praça, com as primeiras tecnologias desenvolvidas e aplicadas à área de 



informação. A comunicação com o consumidor ou cliente real ou potencial passou a 

ter maior atenção dos profissionais de marketing. Até o final da década de 1970, as 

empresas/anunciantes consideravam as agências de propaganda suas principais 

conselheiras em todos os aspectos da comunicação de marketing (DUNCAN; 

CAYWOOD, 1995). Segundo Shimp (2009), a comunicação de marketing como um 

componente do mix do marketing, o “P” promoção, é um importante fator de sucesso 

ou fracasso das empresas, principalmente na última década.  

Muitas organizações já consideram a CIM como uma forma de alcançar 

vantagem competitiva com o marketing (KITCHEN et al., 2004). Como as 

organizações há muito utilizam a comunicação de marketing para alcançar objetivos 

mercadológicos através do contato com os diversos públicos de interesse, alguns 

aspectos mudaram para que ela hoje seja nomeada comunicação integrada de 

marketing, ou CIM, e considerada um novo paradigma conceitual para os estudiosos 

deste campo (KIM; HAN; SCHULTZ, 2004). Para entender este novo paradigma 

conceitual e esta nova forma de fazer comunicação de marketing, é importante 

analisar as definições propostas por teóricos de destaque neste campo, além das 

características e das mudanças ocorridas que permitem afirmar a existência deste 

novo paradigma para a comunicação de marketing. 

A CIM surge como uma visão ampliada da comunicação de marketing, uma 

forma estratégica de planejar e executar ações de comunicação de forma integrada 

e com objetivos específicos de mercado. Para Kitchen et al. (2004), a comunicação 

integrada, deste modo, deve mudar de um componente promocional tático para uma 

parceria estratégica de negócio. Este modelo de comunicação de marketing vem 

sendo praticado e estudado nas últimas décadas, tendo como ponto de partida o 

componente do marketing promoção e propaganda. O que, segundo os teóricos, 

diferencia, sobretudo, a comunicação de marketing tradicional da CIM é o conceito 

de integração.  

Schultz et al. (2008) afirmam que o conceito de integração está presente na 

propaganda e na literatura do marketing há muitas décadas, porém com uma 

aplicação mínima. Autores como Converse, na década de 1930, Levitt e Davis, na 

década 1960, já reconheciam o valor da integração. O primeiro destaca a 

importância da integração da equipe de vendas e da propaganda, o segundo propõe 

que toda a organização trabalhe num esforço integrado e o terceiro afirma que a 

maneira de alcançar o melhor retorno dos gastos com promoção é fazer a 



contribuição da CIM surja da integração ferramentas de comunicação, assim como, 

a alocação de fundos para a sua implementação, suas mensagens, tempo e 

formatos. 

A integração em comunicação de marketing atualmente consiste em 

apresentar as diversas mensagens falando com uma única voz. Desenvolver 

mensagens consistentes, baseadas em mesmo tema, por isso, integradas, e utilizar 

várias ferramentas de comunicação para contatar o cliente ou cliente potencial. Isso 

permite que se alcance a sinergia, ou seja, a combinação mútua e a justaposição 

dos vários métodos utilizados para estabelecer a comunicação de modo mais eficaz 

do que a simples soma de cada um deles (SHIMP, 2009). Davis (apud SCHULT et 

al., 2008) afirma que a CIM tem gerado resultados positivos para as empresas há 

alguns anos, porém deixa claro que esta integração não deve ocorrer apenas na 

comunicação de marketing, mas com todo o processo do marketing (ver item 2.2).  

 Na década de 1990, havia uma grande dificuldade em definir o que é CIM. 

Para os profissionais de propaganda, as definições eram variadas e, de um modo 

geral, CIM era considerada o ato de produzir peças para os diversos meios que 

contenham a mesma mensagem. Para David Ogilvy, trabalhar com a CIM consistia 

em preparar a agência para oferecer aos clientes todas as possíveis ferramentas de 

comunicação, fazendo uma gestão conjunta; Keith Reinhard, da DDB Needham, 

acreditava que a CIM era uma forma de fazer com que todos os colaboradores da 

agência usem seu potencial criativo, não apenas os redatores e diretores de arte; 

uma subsidiária da Saatchi &  Saatchi considerava que o mais importante não era 

ter experiência em algum tipo de produto, mas, sim, conhecer bem a mente dos 

consumidores de tais produtos (SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993). 

Alguns executivos de veículos de comunicação acreditavam que a saída era a 

segmentação, cada vez maior, dos consumidores de meios de comunicação, como 

uma forma de estabelecer um diálogo mais preciso entre as empresas anunciantes e 

grupos específicos de clientes. As empresas, por sua vez, pensavam a comunicação 

de marketing como um todo integrado e funcional, e não viam mais propaganda 

como uma ferramenta central. Segundo Jin Reily, da IBM, era necessário saber de 

que precisavam seus clientes para que as soluções fossem propostas. Tanto 

empresas quanto veículos já estavam colocando o foco em seus clientes.  

Neste período, Schultz, Tannebaum e Lauterborn (1993) consideravam que a 

CIM envolvia as diversas ferramentas de comunicação, integração das peças por 



meio de diversas mensagens com o mesmo tema, o conhecimento da mente do 

consumidor para atendê-lo de forma customizada e a utilização da criatividade de 

toda a equipe de uma empresa de comunicação. Cada um desses aspectos 

demonstra o que vem sendo considerado hoje a CIM: a coordenação e a integração 

de todas as ferramentas de comunicação, caminhos, funções e escolhas, dentro de 

uma companhia, capazes de criar um programa sem lacunas que maximize o 

impacto no consumidor e outros usuários finais a um custo mínimo. 

 

2.3.2 Definições e Características da CIM 

 

Há diversas versões para a definição da CIM, mas a integração é sem dúvida 

um aspecto recorrente em todas elas. Assim, a Americam Association of Advertising 

Agencies (4 As) solicitou a Faculdade de Medill, nos Estados Unidos, que 

desenvolvesse uma definição da CIM, com o intuito de estimular as agências de 

propaganda a se envolverem em outras áreas da comunicação (CORRÊA, 2006). A 

definição apresentada pela faculdade foi a seguinte: 

 

Comunicação Integrada de Marketing é um conceito de planejamento de 
comunicação de marketing que reconhece o valor adicionado de um plano 
que avalia as funções estratégicas de uma variedade de disciplinas de 
comunicação – por exemplo, propaganda em geral, resposta direta, 
promoção de vendas e relações públicas – e combina essas disciplinas para 
proporcionar clareza, consistência e o máximo impacto na comunicação. 

 

A definição acima apresenta aspectos fundamentais da CIM como a utilização 

planejada de ferramentas variadas de comunicação e a relevância da integração das 

mesmas. Porém, não considera a figura do consumidor ou consumidor potencial, 

configurando uma definição que privilegia o ponto de vista da empresa-cliente e da 

agência de propaganda.  

Schultz (apud Corrêa, 2006, p. 49) propõe uma definição com uma visão de 

“fora para dentro”, que tenta ver a CIM do ponto de vista do consumidor. 

Apresentada em artigo publicado no Marketing News, em 1998, a definição proposta 

foi a seguinte: 

 

 



Comunicação Integrada de Marketing é o processo de desenvolver e 
implementar várias formas de programas persuasivos de comunicação com 
consumidores e clientes potenciais ao longo do tempo. O objetivo da CIM é 
influenciar ou diretamente afetar o comportamento de uma audiência 
selecionada. A CIM considera todas as fontes de contato com a marca ou a 
companhia que o consumidor ou cliente potencial tem como produto/serviço, 
como canal potencial de entrega das futuras mensagens. Além disso, a CIM 
utiliza todas as formas de comunicação que são relevantes para o 
consumidor ou cliente potencial e para as quais ele poderá ser receptivo. Em 
suma, o processo da CIM – Comunicação Integrada de Marketing começa 
com o consumidor ou cliente potencial e, então, volta para determinar e 
definir formas e métodos pelos quais os programas persuasivos de 
comunicação deverão ser desenvolvidos. 

 
Schultz (apud CORRÊA, 2006) considera sua definição mais como um ponto 

de vista sobre a CIM, que coloca o consumidor como o marco inicial de todo o 

processo. Saber o que o consumidor ou cliente potencial faz, como se comporta, 

além de analisar suas atitudes ou nível de conhecimento e percepção, pode permitir 

que se entenda sua forma de agir. Deste modo, seria possível identificar e utilizar as 

melhores maneiras de entrar em contato com consumidores e clientes potenciais, 

podendo estes contatos ser de natureza muito variada, como a embalagem ou 

prateleira da loja, sem uso, portanto, dos meios de comunicação de massa. 

Baker (2005) explica que não há um consenso em relação à definição da CIM. 

Isto pode acontecer porque a pratica da CIM vem sendo lentamente adotada pelo 

mercado e ainda se encontra em estágio inicial. Entre as diversas definições citadas 

por este autor está a elaborada por Schultz em 1999, um ano após a já citada 

desenvolvida pelo mesmo autor. Mais concisa e objetiva, a definição mantêm o foco 

no cliente, a integração e o uso variado de ferramentas de comunicação. CIM é 

definida como “uma abordagem de planejamento que tenta coordenar, consolidar e 

reunir todas as mensagens de comunicação, programas e veículos que afetam 

clientes ou prospectos para as marcas de fabricantes ou de uma organização de 

serviços.” (apud BAKER, 2005, p. 282) 

Shimp (2009, p. 29) é outro teórico que propõe uma definição para CIM por 

estar consciente das diferentes perspectivas apresentadas tanto no campo 

acadêmico quanto na prática de mercado. A definição proposta é a seguinte: 

 

A CIM é um processo de comunicação que abrange o planejamento, a 
criação, a integração e a implementação de diversas formas de marcom 
(publicidade, promoções de vendas, informes publicitários, eventos etc.) 
lançadas, com o passar do tempo, para clientes ou clientes potenciais 
almejados de uma marca. Em última análise, o objetivo da CIM é influenciar 
ou afetar diretamente o comportamento do público-alvo. A CIM considera 
todos os pontos de contato ou fontes de contato que um cliente/cliente 



potencial tem com a marca como possíveis canais de entrega de mensagens 
e utiliza todos os métodos de comunicação relevantes para os 
clientes/clientes potenciais. A CIM exige que todas as mídias de comunicação 
de uma marca liberem uma mensagem consistente. O processo da CIM 
também necessita que o cliente/cliente potencial seja o ponto de partida para 
determinar os tipos de mensagens e as mídias mais adequadas para 
informar, persuadir e induzir a ação. 

 

A proposta deste teórico é muito próxima da definição de Schultz em 1998 

(apud CORRÊA, 2006). Ambas ressaltam seu caráter de processo de planejamento 

e implementação de ações ao longo do tempo, o cliente/cliente potencial como o 

foco ou ponto de partida de todo o processo, destacam o objetivo da CIM, a 

necessidade de considerar todas as fontes de contato com cliente/cliente potencial 

como canal para entrega de mensagens, ou seja, importância do uso de todas as 

formas ou ferramentas de comunicação relevantes para o consumidor. A definição 

de Shimp dá maior destaque a integração, conceito fundamental para a 

compreensão da CIM, como já foi explicitado. 

Partindo de sua definição, Shimp (2009) enumera e elucida cinco 

características básicas da CIM: o foco no cliente ou cliente potencial, flexibilidade na 

escolha das ferramentas de marketing, falar uma única voz, construir relações 

duradouras e afetar o comportamento do consumidor ou consumidor potencial. Uma 

vez que o cliente/cliente potencial é o ponto de partida para o desenvolvimento de 

todo o processo da CIM, o autor começa explicitando esta característica. Iniciar o 

processo pelo cliente/cliente potencial é a característica-chave da CIM e a base para 

o trabalho do comunicador da empresa “[...] ao determinar as mensagens e mídias 

mais adequadas para informar, persuadir e induzir clientes/clientes potenciais a 

agirem favoravelmente à marca do comunicador.” (SHIMP, 2009, p. 30). A CIM deve 

atender as necessidades de informação dos clientes/clientes potenciais para com 

isto motivá-los a compra, por isso, só iniciando com o cliente é possível identificar as 

mídias e os contatos mais adequados.  

Para Shimp (2009), duas são as possíveis formas de definir o mercado-alvo e 

detectar suas necessidades e desejos: gráficos comportamentais e características 

demográficas, psicográficas e geodemográficas. Segundo o autor, “[...] os gráficos 

comportamentais propiciam a melhor base para direcionar mensagens de marcom 

para os clientes.” (p. 113), pois os gráficos mostram que mercadorias específicas os 

clientes/clientes potenciais já compram, mostrando o comportamento de compra dos 

mesmos. Este método é extremamente eficiente quando se trata de um produto que 



já está presente a algum tempo no mercado, quando os pontos de venda 

apresentam máquinas de varredura ótica, permitindo saber o que as pessoas 

compram e em que condições ou, ainda, quando o produto é um bem de consumo 

de massa.  

No caso de ausência destes dados, seja por falta de levantamento prévio seja 

por se tratar de lançamento de um produto realmente inovador, o comunicador de 

marketing deve lançar mão das características de determinado mercado-alvo com o 

intuito de atender suas necessidades. Mesmo assim, os profissionais de marketing 

tem progressivamente dado maior valor aos aspectos psicográficos, como estilo de 

vida e atitude, para saber mais sobre preferências e comportamento de 

clientes/clientes potenciais, do que aos aspectos geodemográficos. A premissa 

básica deste tipo de direcionamento é que pessoas moradoras de regiões 

semelhantes apresentam características demográficas (classe social, raça etc) e de 

estilo de vida parecidos.   

O conhecimento prévio do mercado-alvo é o passo inicial para que a CIM 

possa afetar o comportamento de seu consumidor/consumidor potencial e construir 

relações duradouras entre eles e marcas, produtos ou serviços, duas outras 

características da CIM. O foco da CIM no consumidor significa também o foco em 

seu objetivo final de estimular os consumidores e consumidores potenciais a 

escolherem uma marca, produto ou serviço, através da influência sobre suas 

crenças, atitudes, reações emocionais e escolhas. A comunicação de marketing não 

deve apenas influenciar a consciência da marca, predispondo o público-alvo ao 

consumo, deve levá-lo efetivamente a ação de compra. Para alcançar esse objetivo, 

é necessário conhecer como os consumidores processam as informações da 

comunicação de marketing e as utilizam para escolher entre diversas alternativas.  

Segundo Shimp (2009), o comportamento humano é complexo e 

diversificado, sendo, por isso, necessário considerar dois de seus aspectos como 

um continuum. Na primeira extremidade deste continuum, estão os comportamentos 

baseados na razão pura, ou seja, lógico, racional e frio. O Modelo de 

Processamento do Consumidor (CPM – Consumer Processing Model) procura 

analisar o processamento de informação por parte do consumidor, considerando oito 

estágios inter-relacionados. O primeiro estágio é o da exposição à informação, 

seguida da atenção a mesma, da compreensão e da concordância para, desta forma 

retê-la na memória. O sexto estágio corresponde ao momento em que a informação 



é recuperada e permite a tomada de decisão que levará a ação, sétimo e oitão 

estágios.  

O outro aspecto do comportamento do consumidor, a outra extremidade do 

continuum de possíveis comportamentos, é aquele baseado na paixão pura, ou seja, 

espontâneos, emocionais, quentes e, até, irracionais. O Modelo Hedônico, 

Experiencial (HME – Hedonic Experiential Model) procura analisar os elementos 

simbólicos subjetivos que podem precipitar sentimentos como orgulho, amor, prazer; 

e que prometem diversão e a realização de fantasias. Shimp (2009) considera que 

qualquer produto pode ter elementos hedônicos e experienciais, além dos elementos 

concretos como atributos e benefícios. Por isso, estímulos racionais e hedônicos e 

experienciais devem e podem constituir as mensagens de marcom, no intuito de 

afetar o comportamento dos consumidores almejados. 

Se o processo de comunicação de marketing tem como ponto de partida o 

consumidor/consumidor potencial para que então se encontre os métodos e formas 

mais adequadas de manter contato e tem como objetivo final afetar o 

comportamento do consumidor através da compreensão de sua maneira de interagir 

com as mensagens para que ele efetivamente faça a escolha que interessa a 

empresa, todo esse esforço deve ser acompanhado de outro esforço, o de criar elos 

duradouros com os consumidores. É característica da CIM investir em relações bem 

sucedidas com seus consumidores. Segundo Kotler (2000) e Shimp (2009), é menos 

dispendioso e mais lucrativo manter os clientes conquistados, já que o custo para 

sua manutenção é menor do que o custo para conquistar novos clientes. A gestão 

de relação com os clientes ou CRM (Customer Relationship Management) com a 

utilização de banco de dados, programas de notificações frequentes, fidelidade, 

entre outros, tem como objetivo criar clientes comprometidos com a marca, produtos, 

serviços ou empresas. “Criar experiências ou desenvolver acontecimentos 

empolgantes” (SHIMP, 2009, p.153) fazendo com que o consumidor tenha a 

sensação de que a marca, produtos, serviços ou empresas são relevantes para sua 

vida e estilo de vida.  

Duncan (apud KITCHEN et. al., 2004) afirma que a CIM é diferente dos outros 

processos centrados no consumidor cuja base é a comunicação, pois, a 

comunicação é considerada o elemento central no processo de estabelecer 

relacionamentos, e, sobretudo, vista como um processo circular que prevê o diálogo 

e a interação, gerando relacionamentos lucrativos para ambos os lados. A idéia de 



relacionamentos lucrativos é importante também, porque nem todo relacionamento 

tem o mesmo valor para a empresa. Peltier, Schibrowsky e Schultz (2003) afirmam 

que o crescimento das novas mídias eletrônicas como a Internet, a televisão digital e 

o telefone celular, que permitem a interatividade através, inclusive, de plataformas 

móveis como os iPads, iPhones e Smartphones, tem permitido que a comunicação 

de marketing funcione em via dupla, oferecendo, através da troca de informações 

com os consumidores, maiores possibilidades de a empresa atender necessidades e 

desejos de seu público-alvo.  

Criar e alimentar o relacionamento com todos aqueles que influenciam ou 

podem ser influenciados pela empresa (stakeholders) permite atrair e interagir com 

novos consumidores, o que possibilita encontrar novas formas de satisfazer suas 

necessidades e desejos. Estrategicamente, controlar e influenciar todas as 

mensagens se aplica a todos os compostos do marketing (KITCHEN et. al., 2004). 

Além disso, o processo interativo (cross-functional process) significa também que 

todos os departamentos e agências externas devem trabalhar em uníssono, 

planejando e monitorando as fases de relacionamento de marca. Segundo Kunsch 

(apud CASALI, 2002), a CIM implica a atuação das diversas áreas e subáreas do 

marketing de forma sinérgica.  

A necessidade de controlar e influenciar todas as mensagens de 

comunicação implica duas características para a CIM, apontadas por Shimp (2009). 

O que as mensagens devem dizer e como elas devem ser transmitidas. A primeira 

questão diz respeito ao que o mesmo autor considera “falar com uma única voz”. As 

diversas mensagens, não importando como serão transmitidas, devem partir de uma 

mesma declaração de posicionamento específica da marca, produto, serviço ou 

empresa. “Uma declaração de posicionamento é a ideia-chave que abarca o que a 

marca pretende representar na mente de seu mercado-alvo e transmite, de modo 

consistente, a mesma ideia através de todos os canais de mídia.” (SHIMP, 2009, p. 

34). Ainda segundo o mesmo autor, o posicionamento, na prática, é uma declaração 

curta que apresenta a ideia que se pretende fixar na mente do consumidor, 

informando um aspecto superior da marca e apresentando o motivo pelo qual o 

consumidor deve adquiri-la, por atender uma necessidade ou desejo seu. 

É possível criar uma declaração de posicionamento partindo dos benefícios 

ou dos atributos do produto. No primeiro caso, trabalhar com os benefícios do 

produto consiste em posicionar a marca a partir dos recursos que ela oferece ao 



consumidor e que são capazes de atender as suas necessidades. Shimp (2009) 

explica que “as necessidades e os benefícios podem ser os lados opostos da 

mesma moeda” (p. 147), pois as necessidades são pertinentes aos consumidores e 

os benefícios são recursos que a empresa oferece para atendê-las. Deste modo, o 

posicionamento pode ser desenvolvido a partir de necessidades funcionais, 

simbólicas ou experienciais. O primeiro posicionamento apresenta soluções para 

problemas concretos como praticidade, segurança, saúde, limpeza, entre outros. 

Quanto ao posicionamento baseado em necessidades simbólicas, a posse da marca 

é associada a um grupo, papel ou auto-imagem desejada, apelando para os desejos 

do consumidor relativos ao crescimento pessoal, à associação a grupos específicos 

e a outros estados abstratos. Por último, o posicionamento com base em 

necessidades experienciais do consumidor é utilizado com os produtos que 

oferecem benefícios ligados a valores sensoriais como elegância, prazer, sabores e 

humores ou a estímulos cognitivos como mentalmente divertido, estimulante, 

desafiador.  

Já no posicionamento baseado nos atributos da marca, são utilizados os 

recursos ou aspectos dos produtos ou marcas desde que estes possam representar 

uma vantagem competitiva e motivar os consumidores a adquirir essa marca e não 

as concorrentes (SHIMP, 2009). Esses atributos podem estar relacionados ao 

produto, tais como design, embalagem, materiais de qualidade superior, cores e 

tamanhos variados, ou seja, algum aspecto capaz de diferenciar a marca das outras 

concorrentes. É possível também criar um posicionamento por atributos não 

relacionados ao produto, neste caso, trabalham-se as utilidades do produto 

baseando-se no imaginário do uso ou do usuário. Assim, é possível associar a 

marca a supostas utilizações exclusivas e simbólicas do produto, como poder 

relaxar, enfrentar obstáculos, entre outros.  Quanto aos baseados no imaginário do 

usuário, são desenvolvidos através da aproximação da marca com o usuário em 

termos de semelhança de identidade, “as marcas e pessoas retratadas (exibidas) 

como usuários tornam-se praticamente sinônimos.” (SHIMP, 2009, p. 151). 

A última característica da CIM apresentada por Shimp (2009) é a flexibilidade 

no uso das ferramentas. Os profissionais de marketing precisam considerar todas as 

ferramentas ou formas de comunicação no processo de escolha dos pontos de 

contato com seus clientes, selecionando aqueles que se ajustam melhor ao 

comportamento e as necessidades do cliente. O composto promocional, subitem do 



composto do marketing, é um elemento fundamental para o desenvolvimento de um 

planejamento de comunicação marketing, pois a escolha correta e a integração de 

seus instrumentos permitirão estabelecer contato com o consumidor, clientes ou 

cliente potencial, fazendo com que seja afetado pela mensagem de forma efetiva e 

direta. A flexibilidade na escolha das ferramentas de comunicação é necessária, 

porque “[...] o processo da CIM [...] começa com o consumidor ou cliente potencial e, 

então, volta para o comunicador para determinar e definir formas e métodos pelos 

quais os programas persuasivos de comunicação deverão ser desenvolvidos.” 

(SCHULTZ, 2009) 

A adequação dos pontos de contato às necessidades do cliente torna 

fundamental o conhecimento do consumidor, a flexibilidade na escolha das 

ferramentas de marketing (publicidade, promoções de vendas, patrocínios etc.) com 

a utilização de um único tema integrador, para que seja possível afetar, de maneira 

efetiva, o comportamento do consumidor e criar elos duradouros entre ele e a 

marca, produto, serviço ou empresa.  

O processo inicia com a compreensão de como o cliente percebe e se 

relaciona com a marca, produto ou empresa, com o objetivo de determinar o que é 

necessário informar ao cliente para que ele possa ser persuadido e induzido a agir 

de forma diferente e mais positiva em relação à marca, produto ou empresa. 

Contudo, a mensagem precisa chegar até o consumidor, por isso, o contato ou 

ponto de contato precisa ser realmente aquele em que o consumidor ou consumidor 

potencial está ligado, conectado ou costuma utilizar. O uso diferenciado das 

ferramentas de marketing está também diretamente ligado a idéia de sinergia, ou 

seja, a combinação mútua para conquistar resultados mais positivos, gerada pelo 

uso da integração. É necessário o uso integrado e diversificado de ferramentas de 

comunicação tendo como foco o consumidor ou consumidor final, de modo que os 

contatos “estejam ocorrendo no momento, local e da forma que os consumidores 

querem.” (CORRÊA, 2006, p. 61). 

 

 

 

 



2.3.3 A mensagem publicitária, as ferramentas de comunicação e os meios de    

         comunicação de massa 

 

A utilização de ferramentas diferenciadas de comunicação permite que a 

declaração de posicionamento, o tema integrador, possa chegar ao consumidor 

alcançando objetivos diferentes. A mensagem publicitária, segundo Ogden e 

Crescitelli (2007), apresenta três aspectos fundamentais: o conteúdo de 

comunicação, a forma de comunicação, e os meios de comunicação. O conteúdo de 

comunicação é o que se deve transmitir para o público-alvo, considerando sete 

fatores. O primeiro deles é o objeto da comunicação que pode ser o produto, a linha 

de produto, o serviço, a instituição ou a marca. Outro fator é a natureza da 

comunicação que pode ser o lançamento de um produto, serviço, linha de produto, 

instituição ou marca, sua sustentação, diversificação do uso etc. O terceiro fator é o 

foco, podendo ser cognitivo, emocional, comportamental, experiencial etc, que seria, 

segundo Clow e Baak (2002), a estratégia da mensagem ou o assunto que fará com 

que o consumidor compreenda os benefícios do produto e os relacione com seus 

valores pessoais. A abordagem pode ser de caráter social, humorístico, técnico, 

testemunhal etc, definida, segundo os mesmos autores, como: a forma que os 

apelos da propaganda serão apresentados.  

Ainda relativo ao conteúdo da mensagem publicitária, Ogden e Crescitelli 

(2007) citam o objetivo de comunicação como um fator a ser definido e que consiste 

basicamente em definir o que realmente se pretende alcançar, ou seja, como se 

pretende afetar o consumidor ou consumidor potencial. Os dois últimos fatores são o 

tema central e o conceito que se relacionam, na medida em que o tema central, o 

elemento integrador de toda a comunicação de marketing, explica o conceito, a ideia 

central a ser explorada em toda a comunicação de marketing. 

Este primeiro aspecto da mensagem publicitária mostra como um mesmo 

tema integrador pode e deve ser repetido em todas as mensagens publicitárias sem, 

contudo, ser repetitivo, uma vez que o foco ou estratégia da mensagem, a 

abordagem ou estrutura da mensagem e o objetivo de comunicação podem variar 

para um mesmo objeto, natureza, tema central e conceito. O caráter variável 

daqueles três fatores permite que sejam criadas mensagens partindo de assuntos 

diversos, envolvendo diferentes valores pessoais do público-alvo e, também, 



utilizando apelos diferenciados. Além disso, as ferramentas de comunicação e os 

meios de comunicação também são aspectos da mensagem publicitária que influem 

na variação dos três fatores relativos ao conteúdo da mensagem publicitária, foco, 

abordagem e objetivo. As ferramentas e os meios de comunicação implicam 

formatos diferenciados de mensagens, pois cada um deles tem funções diferentes 

no processo de comunicação de marketing (OGDEN; CRESCITELLI, 2007). 

O segundo aspecto da mensagem publicitária é o meio de comunicação 

utilizado para sua veiculação, um aspecto que afeta o formato da mensagem, devido 

as suas especificidades técnicas. Os meios de comunicação são tipos de empresas 

que prestam serviços em áreas específicas da comunicação, permitindo a 

transmissão de mensagens. Os meios podem ser classificados em: impressos como 

o jornal, revista, painéis e correios; em eletrônicos como televisão, rádio, cinema; e 

em digitais como Internet, telefone e telefone celular (OGDEN; CRESCITELLI, 

2007).  

Cada meio possui uma linguagem que basicamente pode ser visual, verbal ou 

verbo-visual e características lingüísticas e, em alguns casos, visuais, específicas, 

que fazem com cada um deles tenha uma função diferente na comunicação 

publicitária. Os meios impressos são mais informativos e permitem, de uma forma 

geral, mensagens publicitárias mais elaboradas. A revista, mais do que o jornal, 

favorece o uso mais expressivo da imagem, visto que impressão colorida tem sua 

qualidade potencializada pelo tipo de papel utilizado na confecção das revistas. A 

longevidade das revistas se contrapõe ao caráter efêmero do jornal que, por sua 

vez, permite maior foco no verbal. Os painéis são excelentes meios de lançar 

produtos ou chamar a atenção para o mesmo perto dos pontos de venda, com 

mensagens verbais curtas e imagens de alto impacto. O correio em sua forma 

tradicional ou eletrônica permite um contato individual com os consumidores ou 

consumidores potenciais (TAMANAHA, 2006).  

A televisão é um dos meios mais versáteis, pois permite demonstrar o uso do 

produto, seus atributos e benefícios, além de possibilitar a apresentação de 

momentos de vida e cenas cotidianas típicas do universo do público-alvo, de 

fantasias etc.. O rádio é um meio eletrônico que vem recuperando seu espaço como 

mídia publicitária, sobretudo, pelo ganho em mobilidade, está no carro, em casa, no 

celular e na Internet.  Ele é muito eficiente em atingir segmentos geográficos 

específicos e tem uma excelente cobertura em diversas faixas etárias devido à 



enorme variedade de programação dos veículos existentes. Em relação à televisão, 

perde em capacidade de prender a atenção do ouvinte por ter apenas áudio.  

O cinema, meio eletrônico também tradicional, apesar de estar perdendo 

público nas salas, permite atingir um público bem específico e a inserção de 

propagandas em DVDs, vendidos ou alugados. Citando apenas algumas 

características de alguns dos meios mais importantes e tradicionais de 

comunicação, percebe-se que cada um funciona de modo bem específico como 

veículo de publicidade e propaganda (TAMANAHA, 2006).  

 Os meios digitais, apesar de novos, têm crescido bastante em termos de 

acesso e como mídia publicitária. Segundo os indicadores da IAB/Brasil (Interactive 

Advertising Bureau/Brasil), os investimentos publicitários, no meio Internet, 

cresceram de 238 milhões em 2009 para 319 milhões em 2010. Outro dado 

importante é o crescimento de acessos a Internet, via telefone celular, fortalecendo 

seu papel de canal de comunicação one-to-one, além da tecnologia 3G que oferece 

mobilidade aos internautas. O aspecto mais importante dos meios digitais é seu 

caráter interativo, permitindo a comunicação em duas vias (TAMANAHA, 2006). 

O terceiro aspecto da mensagem publicitária, apontado por Ogden e 

Crescitelli (2007), diz respeito às formas ou ferramentas de comunicação. Algumas 

destas formas de comunicação não utilizam os meios de comunicação tradicionais já 

citados e, como os meios, também são utilizadas com funções diferentes no 

processo de comunicação de marketing. No caso da CIM, a atenção e o cuidado, na 

hora de definir os fatores relativos ao conteúdo que deverá ser comunicado, têm 

caráter fundamental, pois é o ponto de partida para a escolha das formas ou 

ferramentas de comunicação e dos meios a serem utilizados. 

As formas de comunicação (OGDEN; CRESCITELLI, 2007), ou mix de 

comunicação, são nomeadas e definidas diferentemente pelos diversos teóricos, 

conforme Quadro 3. Podem ser ferramentas ou tipos de comunicação ou pontos de 

contato ou contato (SHIMP, 2009), também plataformas de comunicação (KOTLER, 

2000) e ferramentas de comunicação (SANT’ANNA; 1998). A forma de comunicação 

mais empregada sempre foi a propaganda com o uso dos meios de comunicação de 

massa, mas, à medida que as mudanças econômicas, financeiras, sociais e 

tecnológicas foram ocorrendo, esta hegemonia foi sendo perdida, sobretudo pela 

segmentação das mídias e seu alto custo de veiculação. 



Analisando o Quadro 3, percebe-se a evolução das ferramentas de 

comunicação, seja com o surgimento de novas formas motivadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, como é o caso do marketing digital e sites na Internet 

citados por Nichels e Wood (apud IKEDA; CHIUSOLI; PACANHAM, 2004) e por 

Ogden e Crescitelli (2007), seja pela maior valorização de ferramentas já existentes 

como os displays de lojas, citados por Nichels & Wood. 

 

Quadro 3: Diferenças no mix de comunicação segundo alguns autores. 
McCarthy 

1997 
Kotler 
1998 

Boone & 
Kurtz 
1998 

Nichels & 
Wood 
1999 

Ogden & 
Crescitelli 

2007 

Shimp 
2009 

- Vendas 
pessoais 
- Vendas em 
massa 
(propaganda 
e promoção) 
- Promoção 
de vendas 

- Propaganda 
(jornal, 
televisão, mala 
direta, rádio, 
revista, 
outdoor, 
páginas 
amarelas, 
informativos, 
folder, 
telefone, 
Internet) 
- Promoção de 
vendas 
- Relações 
Públicas 
- Vendas 
pessoais 
- Marketing 
direto 

-Vendas 
pessoais 
- Vendas não 
pessoais 
- 
Propaganda 
- Promoção 
de vendas 
- Relações 
Públicas 

-Vendas 
pessoais 
- Propaganda 
- Relações 
Públicas 
- Malas diretas 
- Displays de 
lojas 
- Sites na 
Internet 

Tradicionais: 
propaganda, 
publicidade/ 
relações públicas, 
patrocínio, 
promoção de 
vendas, 
marketing direto e 
venda pessoal 
Complementares
: product 
placement, ações 
cooperadas com 
o trade, marketing 
digital, eventos, 
merchandising, 
folhetos/catálogos
, marketing de 
relacionamentos 
- Inovadores: 
advertainment, 
marketing viral, 
marketing de 
guerrilha ou 
buzzmarketing 

- Marca 
- Embalagem 
- Identificação 
Visual da loja 
- Material de 
ponto-de-
venda 
- Propaganda 
* Mídias 
tradicionais 
(jornal, revista, 
televisão e 
rádio) 
* Mídias 
alternativas 
(painéis, mala 
direta, páginas 
amarelas, 
adver-games, 
merchandising
) 
- Promoção de 
vendas 
- Relações 
Públicas 
aplicadas ao 
marketing 
(assessoria de 
imprensa) 
- Marketing de 
patrocínio 
(eventos e 
causas 
sociais.) 

Fonte: Desenvolvido pela autora baseado em Ikeda, Chiusoli e Pacanham (2004); Kotler 
(1998); e Ogden e Crescitelli (2007). 

 

Ogden e Crescitelli (2007) utilizam a expressão formas de comunicação 

entendidas como modalidades de comunicação existentes, mix de instrumentos de 

comunicação, que podem ser subdivididas em tradicionais, complementares e 



inovadoras. Além disso, os autores também procuram determinar o grau de impacto 

na audiência de cada forma de comunicação, criando uma escala que vai das 

formas mais massificadas às mais segmentadas, conforme Quadro 4. Apesar da 

tentativa de dar conta de todas as formas de comunicação disponíveis, os autores 

observam que qualquer espaço pode ser utilizado como uma mídia de mensagens 

publicitárias. 

 

  Quadro 4: Formas de comunicação de marketing. 
Massificados 

TRADICIONAIS COMPLEMENTARES INOVADORAS 

 Product placement  

Propaganda    

 Ações cooperadas com o trade Advertainment 

Publicidade/RP   

 Marketing digital Marketing viral 

Patrocínio   

 Eventos Marketing de guerrilha 

Promoção de vendas Merchandising  

Marketing direto Folhetos/catálogos  

Venda Pessoal Marketing de relacionamento  

Segmentados 
 

Fonte: OGDEN, James R. & CRESCITELLI, Edson. Comunicação Integrada de Marketing: 
conceitos, técnicas e práticas. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

 
Cada forma de comunicação é definida pelos autores como segue:  

• Relações Públicas: utilização da mídia de massa, de forma gratuita, com o 

conteúdo determinado pelo veículo. O conteúdo costuma ser direcionado pelo 

“anunciante” com a utilização de press-releases enviados aos veículos. 

• Propaganda: desenvolvimento e execução de qualquer mensagem de 

lembrança, informação ou persuasão comunicada a um público-alvo de forma 

massificada, utilizando os meios de comunicação de massa: televisão, rádio, 

revistas, jornais, outdoors (mídia externa em geral) e folhetos. 

• Patrocínio: prática de promover os interesses de uma empresa e suas marcas a 

partir do envolvimento com um evento específico ou com uma causa. São as 

ações de marketing cultural, social, verde e esportivo e estão relacionadas com a 

construção de uma imagem por meio de associação com outra já estabelecida. 

Utiliza a propaganda e as relações públicas como forma de divulgação das ações 

desenvolvidas.  

•  Promoção de vendas: conjunto de técnicas de incentivo, impactante, de prazo 

determinado, objetivando estimular diversos públicos à compra/venda mais 

rápida e em maior volume do produto ou serviço. Oferta de uma vantagem a 



mais ao consumidor final ou à equipe de vendas ou ao varejista. Utiliza a 

propaganda e as relações públicas como forma de divulgação. 

• Marketing Direto: comunicação individualizada e interativa que usa um ou mais 

meios de comunicação para conseguir uma resposta ou uma transação imediata 

e mensurável em qualquer lugar. Meios: telefone, e-mail, correio, SMS, entre 

outros.  

• Venda Pessoal: é a interação pessoal (cara a cara) com um ou mais 

compradores potenciais com vistas a apresentar produtos e serviços, responder 

a perguntas e gerar pedidos. Podem gerar a necessidade de catálogos e 

folhetos, broadsides. 

• Product Placement: inserção do produto em programas de televisão e filmes. 

Possui três níveis básico: inserção, o produto é apenas mostrado; aparição, 

demonstração do uso do produto; e testemunhal, o produto é mostrado, 

manuseado e recebe um depoimento favorável. 

•  Ações cooperadas com o trade: são as campanhas de varejo desenvolvidas 

conjuntamente com o fabricante e pelo varejista, assinada por ambos ou com 

participação explícita deles. Gera a necessidade de propaganda. 

• Marketing Digital: os muitos métodos de marketing e comunicação que utilizam 

os computadores e as redes de computadores, Internet. Sua função básica é 

atingir os públicos-alvo utilizando o poder das redes on-line e os meios interativos 

digitais. Sites na Web, hotsites, redes sociais, entre outros. 

• Eventos: é a participação ou a criação e produção de feiras, congressos, 

seminários, exposições, shows etc. São duas as categorias: eventos com 

orientação técnica e com maior repercussão na área técnica de negócios, B2B; e 

os destinados ao consumidor final tais como eventos musicais, surfe, rodeio, 

salão de automóveis, feira de livros etc. Utiliza propaganda e assessoria de 

imprensa para sua divulgação. 

• Merchandising: arrumação de mercadorias na loja, criação de peças de ponto-

de-venda, tais como: bandeirola, faixa de gôndola, móbile, display expositor e de 

mesa, floorgraphics, adesivos em geral. Sua importância vem aumentando com a 

ampliação, diversificação e o poder, cada dia maior, do varejo. Pode utilizar 

panfletos, catálogos e brindes. 

• Folhetos e catálogos: são considerados normalmente como opções de segunda 

linha. Importantes para produtos cuja decisão é mais planejada ou feita depois da 



visita ao ponto-de-venda. Quando são necessárias informações adicionais. 

Podem ser conjugados com o marketing direto. 

• Advertainment: inserir uma mensagem publicitária em uma atividade de 

entretenimento, associando a marca do produto ou da empresa a algo agradável 

ou que dê prazer ao público-alvo. O objetivo é melhorar a eficácia da mensagem 

e da comunicação, através de experiência diferente e que cria e que amplia 

emoções positivas relacionadas com o produto, serviço ou empresa. Pode utilizar 

a propaganda, panfletos e brindes. 

• Marketing viral ou boca a boca digital: é a utilização da Internet para gerar o boca 

a boca digital. É a versão digital da tradicional comunicação boca a boca. Utiliza 

e-mails, redes sociais, chats e blogs. Permite contato com o consumidor a um 

custo mais baixo se comparado aos meios tradicionais de comunicação. 

• Marketing de guerrilha: é o uso de idéias criativas a fim de atingir pessoas em 

seus ambientes e criar conexão pessoal com alto nível de impacto e com 

repercussão, de preferência, na mídia. Modalidade de comunicação e marketing 

muito confundida e próxima do marketing viral. Enquanto o viral utiliza apenas a 

internet, o de guerrilha usa qualquer espaço ocupado pelo público-alvo. O 

objetivo do marketing de guerrilha é criar burburinho, comunicação boca a boca, 

em que determinado tema ganha evidência e comentários entre as pessoas. 

Parte da criação de um fato ou situação inusitado e positivo para o produto ou 

empresa. Deve se propagar dentro de um grupo com especial atenção com os 

agitadores, os líderes de opinião e os vendedores. Também permite contato com 

o consumidor a um custo mais baixo se comparado aos meios tradicionais de 

comunicação. Pode utilizar panfletos e brindes. 

• Adver-games (SHIMP, 2009): é a inserção de material promocional no universo 

dos games. Os personagens podem utilizar a marca, propagandas podem 

aparecer nas estradas ou em qualquer parte do cenário do game. O próprio 

game pode ser criado especialmente para divulgar o produto, serviço, marca, 

empresa ou mesmo idéia. 

 Além das definições, os autores apresentam um quadro (Quadro 5) das 

ferramentas que permite visualizar, de forma clara, a principal característica de cada 

forma de comunicação ou ferramenta de comunicação, ou seja, sua principal função 

como dentro de um planejamento de CIM. Outra informação importante é o meio 

usual de divulgação utilizado por cada uma das formas de comunicação (OGDEN; 



CRESCITELLI, 2007). Estas informações dão uma visão clara do papel de cada uma 

das formas de comunicação na divulgação de um produto, serviço, marca, ou 

empresa. 

 

Quadro 5: Mix de Comunicação de Marketing 

Modalidade de 
comunicação 

Principal característica Meio usual de 
divulgação 

Tradicionais 

Propaganda Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista, 
jornal, outdoor e cinema 

Publicidade Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista 
e jornal 

Relações Públicas Imagem na sociedade (opinião pública) Televisão, rádio, revista 
e jornal 

Promoção de 
vendas 

Estímulo de vendas por meio de benefício extra Televisão, rádio, revista, 
jornal e 

ponto-de-venda 

Marketing direto Contato personalizado Correio, Internet e 
telefone 

Venda pessoal Mensagem personalizada, interativa e modulada Contato pessoal 

Complementares 

Product placement Inserção de marca ou produto em programas de 
televisão ou filmes 

Televisão e filme 

Ações cooperadas 
com o trade 

Campanhas conjuntas com o varejista Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez e baixo custo Internet 

Complementares 

Eventos Contato com o público específico (eventos 
técnicos). Exposição e valorização de marca 

(shows) 

Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folhetos e catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo 
e Internet 

Marketing de 
relacionamento 

Contato direto com clientes ativos Correio, Internet e 
telefone 

Inovadoras 

Advertainment Associação de mensagem com entretenimento Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque da mensagem Internet 

Marketing de 
guerrilha 

Evidência/destaque da mensagem Boca-a-boca 

Fonte: OGDEN, James R. & CRESCITELLI, Edson. Comunicação Integrada de Marketing:  
conceitos, técnicas e práticas. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 



Shimp (2009) afirma que “Os pontos de contato de mensagem de marca 

abrangem uma lista praticamente infinita de possibilidade.” (p. 31). Entre os vários 

exemplos citados pelo autor estão a utilização, como ponto de contato, de porta-

guardanapos, adesivos em frutas, grandes folhas de vinil cobrindo andaimes, faixas 

protetoras em copos de café, carrinhos de bebês em shoppings, toalhas de mesa e 

de bandeja em bares e lanchonetes, entre outros. Segundo Schultz et al. (1993), 

contato pode ser definido como qualquer experiência informativa ou comportamental 

que o consumidor ou consumidor potencial tem com a marca. ”Com essa 

abordagem, existem centenas se não milhares de caminhos pelos quais uma pessoa 

pode vir a ter contato com uma marca.” (p. 51). Outros exemplos podem ser citados 

como a utilização de adesivo de camisa e mãos na porta de elevadores que, ao 

abrir, tinham em seu interior um adesivo do peito do superman, simulando, com a 

abertura da porta, a clássica retirada da camisa quando Clark Kent se transforma no 

herói. 

Um exemplo da busca de novas formas de contato com o consumidor ou 

consumidor potencial é o caso da Nike que gastou, em 2006, apenas 33% de sua 

verba de marketing (US$ 678 milhões nos EUA) em comerciais de TV e anúncios em 

outras mídias tradicionais. Uma queda de 55%, nos últimos 10 anos, conforme 

matéria publicada em The New York Times, de 14/10/2007. A Nike investiu em 

eventos direcionados e na criação de redes sociais específicas para corredores 

trocarem informações, definirem rotas de corridas e marcarem encontros no mundo 

real. Outras empresas como a Nestlé e Unilever seguem o mesmo caminho e muitas 

já dividem sua verba de comunicação praticamente meio a meio em mídias 

tradicionais e mídias não mensuráveis ou as complementares e inovadoras, 

conforme classificação de Ogden e Crescitelli (2007). O Quadro 6, retirado da 

matéria citada, mostra bem o fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Investimento em formas de comunicação tradicionais ou mensuráveis e em 
formas de comunicação complementares e inovadoras, ou não mensuráveis. 
 

 
 
Fonte: The New York Times de 14/10/2007. 

 

 O foco no cliente ou cliente potencial, flexibilidade na escolha das ferramentas 

de marketing, falar uma única voz, construir relações duradouras e afetar o 

comportamento do consumidor ou consumidor potencial são características da CIM 

que, além de descrever com propriedade este novo fenômeno, permitem vislumbrar 

mudanças que vêm sendo desenvolvidas com sua aplicação e progresso. Para 

Baker (2005), Shimp (2009) e Schultz, Tannenbaum e Lauterborn (1993), algumas 

mudanças fundamentais ocorreram nas práticas de comunicação de marketing com 

o surgimento da CIM e corroboram a existência desta nova forma de fazer 

comunicação de marketing.  

A primeira apontada por Shimp (2009) é a redução da dependência da 

propaganda de mídia de massa por parte dos comunicadores de marketing, já que a 

propaganda nem sempre é o meio mais eficaz ou compensador para alcançar o 

objetivo de comunicação. O foco no cliente e a utilização de bancos de dados e da 

tecnologia da informação que permitem o conhecimento mais acurado do 

comportamento do consumidor e de suas necessidades e desejos, mudaram a visão 

em relação ao uso da mídia. Por isso, a flexibilidade no uso das mídias também 

caracteriza a CIM. Além da questão da adequação, o menor uso da propaganda 



também tem origem na fragmentação das mídias, no surgimento de novas mídias, 

na segmentação do público e no alto custo das veiculações nos meios tradicionais 

de comunicação.  

A conseqüência disto, para as agências de propaganda, é a necessidade de 

buscar novas formas de compensar suas perdas, oferecendo um leque maior de 

serviços de comunicação publicitária (assessorias de imprensa, promoção de 

vendas, marketing digital, eventos etc.) ou cobrando um valor pela participação 

adicional no desenvolvimento dos programas integrados de comunicação de seus 

clientes (SCHULTZ; KITCHEN, 1997), caso em que serviria de mediadora no 

processo de integração de todas as empresas prestadoras de serviço de 

comunicação marketing. Shimp (2009) considera o aumento de demandas sobre os 

fornecedores de serviços de comunicação marketing, sobretudo sobre as agências 

de propaganda, como uma das mudanças ocorridas com o surgimento da CIM. “Na 

realidade, os gerentes de marca podem dar preferência a agências de ‘serviços 

completos’, que fornecem todas as modalidades de marcom e não apenas 

propaganda, promoção de vendas ou publicidade isoladamente.” (p. 38). 

Outra mudança importante, segundo Baker (2005), é a conscientização das 

empresas da importância de trabalhar com profissionais de comunicação de 

marketing que tenham uma visão geral da área de comunicação, deixando de lado o 

uso de um especialista em cada ferramenta de comunicação tradicional e passando 

a utilizar pessoas treinadas em todas elas. Shimp (2009) considera esta uma 

barreira a ser transposta para que a CIM possa realmente ser aplicada em um 

mercado, pois além da visão abrangente os profissionais de marketing devem estar 

abertos a possibilidade de ocupação criativa de novos espaços. Só com uma visão 

generalista das ferramentas de comunicação e das mídias de mensagens é possível 

o profissional vislumbrar novos suportes e meios de contato. 

Shimp (2009) ressalta ainda, como mudança importante para a aplicação da 

CIM, a necessidade de mais confiança, por parte dos profissionais de comunicação 

de marketing, nos métodos de comunicação almejados. A falta de confiança é 

gerada pela utilização de ferramentas de comunicação pouco valorizadas até um 

tempo atrás (mala-direta, eventos, revistas especializadas etc) ou de novas 

ferramentas de comunicação (advertainment, adver-game, SMS etc). De qualquer 

modo, se forem escolhidas, considerando o melhor ponto de contato com o 

consumidor ou consumidor potencial, são confiáveis, uma vez que são capazes de 



atingir de forma mais eficiente e eficaz segmentos específicos de mercado.Logo, 

parece ser correto afirmar que para a CIM ser aplicada é necessário que 

profissionais de comunicação de marketing ampliem sua visão em relação às 

ferramentas de comunicação, é necessário também que as agências ampliem seu 

leque de serviços ou organizem-se em redes com outros fornecedores de serviços 

de comunicação buscando alcançar a integração exigida pelos seus clientes. “[...] 

ambas as partes devem se comprometer em garantir que todas as ferramentas de 

comunicação sejam integradas de modo criterioso e aprimorado.” (SHIMP, 2009). As 

empresas precisam lançar mão de bancos de dados e da tecnologia da informação 

para adquirir maior conhecimento de seus consumidores e consumidores potenciais, 

questão fundamental para a definição de como afetar esses consumidores, através 

de mensagens e ferramentas de comunicação adequadas.  

 É importante ressaltar que o foco no cliente e a criação de relacionamentos 

duradouros são fundamentais no que se refere a todos os componentes do 

marketing mix. Para alcançar a sinergia na CIM é necessária a definição de uma 

declaração de posicionamento que tem origem nos benefícios ou atributos da marca, 

produto ou serviço. Um produto que satisfaça necessidades e desejos de um 

segmento específico de mercado, que oferece o valor adequado, inevitavelmente 

apresentará atributos e benefícios que facilitarão a criação de uma declaração de 

posicionamento. Segundo Corrêa (2006, p. 22):  

 

Não se pode ter comunicação integrada de marketing sem, primeiro, integrar 
e reconhecer que o atendimento da demanda (serviço, entrega etc.) é 
realmente crítico. Não se pode integrar o marketing sem integrar, primeiro, 
toda a companhia. 

 

 Na realidade, toda a empresa deve ter o foco no cliente, produtos e serviços 

existem para satisfazer necessidades e desejos de um consumidor cuidadosamente 

identificado e só desta maneira a empresa será capaz de alcançar os lucros 

almejados e aumentar o valor de suas ações.   

 

2.4 AGÊNCIA DE PROPAGANDA 

 

 Antes de definir agências de propaganda, é importante esclarecer o 

significado dos termos publicidade e propaganda, vistos, muitas vezes, como 



sinônimos. Segundo o Dicionário de Comunicação (RABAÇA; BARBOSA, 2001), 

propaganda é a comunicação persuasiva de ideias, com o intuito de afetar opiniões, 

sentimentos e atitudes do público. Com objetivos ideológicos e comerciais, a 

propaganda e desenvolvida de forma planejada e racional, utilizando os veículos de 

comunicação para a divulgação de produtos, de serviços, de marcas, de instituição, 

de doutrinas, de idéias e de pessoas. O termo tem origem no gerúndio do latim 

propagare, multiplicar, e foi introduzido nas línguas modernas pela Igreja Católica e 

depois adquiriu também significado político - ato de disseminar ideologias, de incutir 

uma ideia, uma crença na mente alheia. Na língua inglesa, o termo correspondente 

é advertising, ou seja, qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, 

através de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um 

anunciante identificado, com objetivos comerciais.  

Já o termo publicidade é mais abrangente no sentido de tornar público, 

divulgar, informar, sem que isso implique necessariamente persuasão. Origina-se da 

forma latina publicus, designando a princípio o ato de divulgar, de tornar público. Na 

língua inglesa, publicity: o ato ou os processos de transmitir ideias e informações de 

interesse das empresas, dos governos ou de outras instituições, pelos meios de 

divulgação diversos, sem que, necessariamente, se identifique o patrocinador. Neste 

sentido, esta atividade, no Brasil, está mais ligada à área de relações públicas 

(RABAÇA; BARBOSA, 2001). 

No Brasil, as palavras publicidade e propaganda são usadas, de uma forma 

geral e no mercado, com o mesmo sentido, e esta tendência parece ser definitiva, 

independentemente das tentativas de definição que possam ser elaboradas em 

dicionários ou livros acadêmicos. Para Ogden e Crescitelli (2007), publicidade e 

propaganda são ferramentas de comunicação diferenciadas e seguem as definições 

inglesas. Para esses autores, publicidade é um conceito mais amplo de divulgação e 

propaganda, a utilização de forma paga e identificada dos meios de comunicação de 

massa com objetivos comerciais. Kotler (2000) e Shimp (2009) nomeiam essas duas 

ferramentas como, respectivamente, propaganda e relações públicas.  

De qualquer modo, a agência de propaganda também pode ser chamada de 

agência de publicidade e, segundo a Lei Federal no. 4680 de 18/06/65, 

regulamentada pelo decreto n
o
. 57.690 de 01/02/66, define-se como: 

 



A agência de propaganda é pessoa jurídica e 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 e instituições 
colocadas a serviço deste mesmo público. (SANT’ANNA, 1998). 

 

 Esta definição oficial demonstra que este tipo de empresa é responsável por 

todas as etapas e atividades necessárias para que os anúncios possam ser 

colocados em meios de comunicação específicos por solicitação de seus clientes. A 

citação de técnicas publicitárias como especialidade das agências de propaganda 

denota uma visão dos dois termos como sinônimos ou como complementares.  

 A definição, apresentada por Rabaça e Barbosa (2001), enumera mais 

detalhes das atividades desenvolvidas pela agência de propaganda, destacando os 

diversos tipos de divulgação que podem ser criados, como é possível ver abaixo: 

 

Empresa de prestação de serviço, especializada no planejamento, 
organização e execução de programas de propaganda e publicidade para 
seus clientes. Elabora campanhas, peças e planos promocionais, cria 
anúncios apropriados para os diversos veículos e cuida de suas publicações 
e transmissões. 

 

 Aqui também o termo publicidade aparece ao lado do termo propaganda, mas 

como atividades diferentes, ou seja, denotando uma atuação da agência de 

propaganda para além da simples atividade de propaganda. Isso também pode ser 

percebido com a citação de planos promocionais como atividade dessas empresas. 

Ambas, publicidade e promoção, são ferramentas de comunicação distintas e que 

podem hoje ser desenvolvidas por empresas específicas e especializadas em cada 

uma delas. A presença de três ferramentas diferentes de comunicação como 

atividades possíveis dentro de uma agência de propaganda mostra como estas 

empresas tinham uma atuação bastante importante e relevante na comunicação de 

marketing de seus clientes. 

Segundo uma visão mais atual do serviço prestado pelas agências de 

propaganda, percebe-se a tendência a restringir as atividades dessa empresa a 

apenas a ferramenta propaganda, conforme explicado abaixo por Predebon (2008): 

 

A função da agência de propaganda é estudar, conceber, executar e distribuir 
propaganda aos veículos de comunicação, por conta e ordem de clientes 
anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e 
serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou 
instituições a que servem. 



 

 O autor admite a força que vêm ganhando as outras ferramentas de 

comunicação, principalmente aquelas que têm um custo mais baixo do que a 

propaganda e que conseguem atingir de forma mais direta e específica o público-

alvo pretendido.  

O custo de veiculação nos principais meios de comunicação é alto e, além 

disso, existem os custos a serem pagos pelos clientes às agências de propaganda 

por seus serviços prestados. As agências de propaganda são remuneradas de três 

formas diferentes: recebem comissão de 20% concedida pelos veículos de 

comunicação em função da compra de espaços para inserção das peças 

publicitárias; são pagas pelos serviços internos da agência com preços formulados 

através de uma tabela referencial do Sindicato das Agências de Propaganda do 

Estado de São Paulo; e cobram do cliente/anunciante uma taxa de 15% sobre os 

serviços contratados junto a fornecedores (SANT’ANNA, 1998). Segundo Ogden e 

Crescitelli (2007), agências, anunciantes e veículos vêm enfrentando um impasse, 

pois os clientes pressionam as agências no sentido de diminuir sua comissão, 

concedida pelos meios, e pressionam os meios para diminuir os preços de seus 

espaços publicitários.   

Quanto a sua estrutura, as agências de propaganda possuem basicamente 

seis setores: administração e finanças, atendimento, planejamento, criação, mídia e 

produção. O departamento administrativo e financeiro funciona nas agências como 

em qualquer outro tipo de empresa, cuidando das questões relativas a pessoal, 

finanças, contabilidade e compras. É também encarregado de controlar o fluxo 

operacional da agência e a verba do cliente, coordenando, pagando, emitindo e 

recebendo comprovantes, autorizações e recibos. 

O departamento de atendimento é responsável pelo relacionamento, 

assistência ao cliente, estudo de suas características, compreensão de seus 

problemas, oportunidades, e o planejamento inicial dos trabalhos e tarefas a serem 

realizados, e também o aproveitamento das oportunidades de comunicação com o 

cliente. O publicitário que trabalha neste setor também é nomeado atendimento. A 

estrutura deste departamento, como a de todos os outros, varia conforme o tamanho 

da agência de propaganda e também conforme o tamanho das contas, ou seja, do 

volume de trabalho solicitado por cada empresa-cliente. De uma maneira geral, 

existe a figura do supervisor de atendimento, responsável por um grupo de pessoas 



de atendimento, tendo, cada um desses profissionais, responsabilidade por uma 

carteira de clientes ou, mesmo, apenas um cliente (PREDEBON, 2008). 

O departamento de planejamento analisa e soluciona os problemas a serem 

resolvidos pela propaganda. O profissional deste setor de ter uma visão técnica da 

propaganda e visão de marketing. Precisa conhecer atendimento, saber visualizar o 

panorama geral e os detalhes de todo o processo, ser estrategista prático e também 

tático, ter domínio da dialética própria da negociação, ter ótima cultura e estar 

sempre atualizado. Muitas vezes, o planejamento fica a cargo do próprio 

departamento de atendimento, neste caso, cabe aos supervisores de atendimento a 

tarefa de planejar as campanhas dos clientes dos atendimentos que estão sob sua 

responsabilidade (PREDEBON, 2008). 

O departamento de mídia é responsável pelo planejamento e pela compra de 

espaços em veículos de comunicação, e controle das veiculações. Sua função e de 

viabilizar a veiculação da campanha para um público determinado, de maneira 

rentável e eficiente. O profissional de mídia deve ser um especialista em meios de 

comunicação e, conforme a verba disponível, montar o mix mais eficaz para atender 

aos objetivos de marketing e de comunicação do produto (TAMANAHA, 2006). Este 

departamento costuma ter: um setor de pesquisa de consumo de mídia; um setor de 

planejamento, que determina os objetivos e as estratégias de mídia; um de compras, 

responsável pela negociação e compra de espaços nos veículos de comunicação; e 

um setor de cheking, que confere as inserções previstas em todos os veículos de 

comunicação. 

O departamento de criação é concebe as idéias. Nele são criadas as peças 

publicitárias em seus diversos formatos por uma dupla de criação composta por um 

redator e um diretor de arte. Vinculado a este departamento as agências possuem 

um setor de finalização, onde as peças impressas são trabalhadas para que 

alcancem a qualidade desejada pelos criativos. Este departamento é chefiado por 

um diretor de criação, que pode ser responsável por mais de uma dupla, conforme o 

tamanho da agência e de sua produção (MARTINS, 1999). Para que a ideia 

concebida pela criação se concretize, é necessário que o departamento de produção 

faça a contratação de serviços de terceiros. No caso da produção gráfica, serão 

contratados fotógrafos, modelos e gráficas, conforme a natureza do trabalho a ser 

produzido. O mesmo ocorre com o setor de produção eletrônica, que concretizará as 



peças para rádio, televisão e cinema através da contratação de prestadores de 

serviços como produtoras de vídeo, por exemplo. 

Os setores de pesquisa de mercado e de mídia são opcionais nas agências, 

pois, muitas vezes, fica a cabo dos planejadores de campanha e de mídia o papel de 

analisar as pesquisas compradas dos institutos de pesquisa. Os setores relativos a 

outras ferramentas de comunicação também são opcionais, podendo a agência de 

propaganda contratar serviços de agências especializadas que, muitas vezes, na 

verdade, fazem parte de um grupo de empresas de comunicação (MARTINS, 1999). 

As agências de propaganda trabalham estabelecendo redes de comunicação 

de marketing que se constituem basicamente de uma agência de propaganda e seus 

fornecedores. A princípio, as redes formadas neste processo são de subcontratação 

de primeiro nível, nas quais se destaca a presença de uma empresa principal 

responsável pela coordenação dos fluxos internos à rede e é baseada em relações 

mais cooperativas. As empresas contratadas desempenham a função de concepção, 

adequando-se à especialização de resultados e às normas funcionais definidas pelo 

contratante, mas com autonomia para desenvolver o produto de acordo com suas 

competências (BRITTO, 2002). Assim ocorre com as agências de propaganda e seus 

tradicionais fornecedores na área de produção gráfica e eletrônica. 

O Quadro 6 representa a rede de subcontratação de primeiro nível formada 

para desenvolver o projeto de comunicação de marketing de uma empresa cliente, 

ou seja, o processo de planejamento, criação, produção e veiculação de mensagens 

para a empresa contratante. Nesse caso, a agência de propaganda é a empresa 

principal responsável pela coordenação dos fluxos internos à rede.   

No Quadro 6, está reproduzida a estrutura padrão de uma agência de 

propaganda com os departamentos fundamentais e com aqueles que são opcionais 

quando ela é de pequeno ou médio porte (tráfego, pesquisa de mercado e pesquisa 

de mídia). Além disso, estão indicados os departamentos que apenas as agências 

de serviços completos possuem, pois trabalham com outras ferramentas de 

comunicação, além da propaganda, assim como os fornecedores utilizados por 

todas as agências de propaganda na área de produção, pesquisa e veiculação. 

 

 

 

 



Quadro 6: Organização funcional de uma agência de propaganda e sua relação com 
fornecedores e terceirizados. 
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Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Martins (1999), Baker (2005) e Predebon (2008). 
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Segundo Fleury e Fleury (2005), o acervo de conhecimentos que uma 

empresa possui é o que determina a sua posição relativa nos arranjos empresariais 

e, quanto mais estratégicos os conhecimentos, maior a possibilidade de a empresa 

assumir papéis de liderança em redes, cadeias empresariais ou arranjos. Isto ocorre 

na rede de comunicação de marketing, pois a agência de propaganda e a empresa-

cliente organizam os fluxos com base em seus conhecimentos específicos em 

marketing e comunicação, que geram projetos e levam à construção temporária das 

redes. Com a aplicação da CIM pelas empresas, seu papel de liderança nas redes 

de comunicação de marketing tem se intensificado. 

As agências, de certo modo, centralizavam todo o processo, mas os meios de 

comunicação de massa já tiveram posições de maior destaque e de poder dentro da 

rede, como provedores e fornecedores de espaços fundamentais de divulgação, 

apesar de sua sobrevivência depender inteiramente dos patrocínios e propagandas 

(SANT’ANNA, 1998). Com as novas tecnologias, a Internet e a redescoberta das 

mídias não mensuráveis, alternativas e inovadoras, este quadro está mudando. 

Meios mais baratos e de contato direto, bem como a mídia exterior, têm sido 

privilegiados (SHIMP, 2009). 

Porém, as empresas-cliente hoje vêm alterando sua posição nesta rede à 

medida que avançam, da simples preocupação com a propaganda e promoção de 

seus produtos, serviços e marcas, para a CIM (OGDEN; CRESCETELLI, 2005).  

Com o foco na identidade e na imagem corporativa, novas ferramentas passaram a 

ser utilizadas, em detrimento da propaganda, tais como os marketings cultural, 

esportivo, social, verde, viral e de guerrilha. Os quatro primeiros têm como 

consequência a utilização da propaganda, mas os dois últimos procuram justamente 

gerar publicidade espontânea através da Internet (boca a boca digital), da imprensa, 

rádio e telejornalismo. 

O surgimento de novas tecnologias como os computadores pessoais, a 

Internet, o correio eletrônico, os games online, os sites de relacionamento, os 

celulares com acesso à Internet e a transmissão de mensagens, mudaram o hábito 

de consumo de meios de comunicação. Os meios tradicionais de comunicação de 

massa vêm perdendo espaço para as mídias digitais, externas e alternativas, e para 

o marketing viral e de guerrilha. Atualmente a mobilidade proporcionada pelos 

notebooks, iPhones e outros aparelhos móveis que permitem o acesso à Internet e a 

transmissões de rádio e de televisão, e a entrada progressiva da televisão digital 



vem fazendo a propaganda repensar o seu papel como criadora de mensagens, 

uma vez que a tendência é a convergência das mídias e o desenvolvimento de 

campanhas multiplataforma. 

 

Quadro 7: Organização funcional do departamento de marketing de uma empresa cliente e 
sua relação com terceirizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 7 representa uma rede de subcontratação em que a empresa-

cliente da agência de propaganda é a principal responsável pela coordenação dos 

fluxos internos à rede a partir de seu departamento de marketing, sendo a gerência de 

propaganda e promoção o principal contato com as empresas especializadas nas 

diversas ferramentas de marketing. Neste caso, a agência de propaganda fornece 

apenas o serviço específico de sua ferramenta e perde seu papel de liderança na rede.  
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Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Martins (1999), Baker (2005) e Predebon (2008). 



Assim, as relações dentro das redes de comunicação de marketing vêm 

passando por transformações que merecem um estudo mais aprofundado no sentido 

de entender o que está se alterando, as suas causas e as implicações para o 

mercado publicitário e para o mercado como um todo. Para as agências de 

propaganda, duas são as conseqüências imediatas: uma busca incessante no 

sentido de oferecer consultoria nos principais campos da comunicação de marketing 

como promoção de vendas, relações públicas, marketing direto, entre outras; e a 

outra, a especialização das agências em um dos campos da comunicação de 

marketing, dando origem a agências que trabalham apenas com promoção ou com 

marketing de guerrilha ou com produção de eventos, e assim por diante (BAKER, 

2005). 

 Com a crescente competitividade e o alto risco no mercado, com o 

enfraquecimento do poder do marketing tradicional e da propaganda, e com as 

mudanças e a diversificação no estilo de vida dos consumidores, as empresas 

clientes procuram por maiores resultados e por melhores métodos de mensurar 

custo e eficiência em comunicação. Isso vem encorajando os profissionais de 

comunicação de marketing a utilizar ferramentas de comunicação mais elaboradas e 

de resposta mais rápida (CAYWOOD, 1997). A consequência para o departamento 

de marketing das empresas-cliente é a necessidade de utilizar profissionais que 

dominem mais o conhecimento das diversas ferramentas de comunicação e que 

também sejam capazes, de maneira criativa, de buscar novos pontos de contato 

com o consumidor ou com o consumidor potencial, de modo a estabelecer um 

diálogo mais preciso entre as empresas anunciantes e grupos específicos de 

clientes (SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1993). 

 Portanto, tanto o Quadro 6 quanto o Quadro 7 apresentam configurações 

exemplares da rede de comunicação de marketing, do departamento de marketing 

da empresa anunciante e da agência de propaganda.  Segundo Kotler (2000), várias 

são as configurações possíveis para um departamento de marketing e, segundo 

Sant’Anna (1998), Martins (1999) e Predebon (2008), também a estrutura de uma 

agência de propaganda pode variar substancialmente. Tungate (2009), ao escrever 

sobre o cenário da propaganda atual, apresenta formatos diversos de agência de 

propaganda em várias partes do mundo. Impressiona a variedade, porém, o que 

parece ser realmente relevante em termos de mudança, segundo o autor, é o 

conceito novo do que é fazer propaganda, conforme citação abaixo: 



Mas é o conceito que sustenta a Naked Communications que a torna 
futurística. A Naked não tem departamento de criação. Nem um 
departamento de mídia, planejadores ou atendimento. Ela não acredita em 
mídia tradicional ou em mídia alternativa. Acredita em examinar as 
necessidades do cliente e apresentar soluções inovadoras – o que pode ou 
não ter alguma coisa a ver com a propaganda convencional. (TUNGATE, 
2009, p. 275).  

 

 A Naked Communications é uma agência de propaganda londrina, fundada 

em 2000, que prefere se definir como “agnóstica em comunicação”. Essa nova forma 

de ver a comunicação parece ser a tendência para um mercado que precisa cada 

vez mais encantar seu público-alvo. Segundo Kevin Roberts, CEO mundial da 

agência de propaganda Saatchi & Saatchi, “Nossa tarefa é criar conexões 

emocionais com as pessoas, estejam onde estiverem.” (TUNGATE, 2009, p. 277). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 Vergara (2005a) apresenta dois critérios básicos para definir os tipos de 

pesquisa: a finalidade da pesquisa e os meios a serem utilizados. Além disso, é 

necessário definir o tipo de abordagem a ser utilizada: qualitativa ou quantitativa. É 

importante ressaltar que esses aspectos metodológicos devem ser definidos 

considerando a natureza do próprio objeto de estudo.  

 

3.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

Neste trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa já que esta pesquisa 

consiste em um estudo de fenômenos em seus ambientes naturais, de seus 

métodos, meios e processos, tentando dar-lhes sentido ou interpretá-los a partir do 

ponto de vista de seus agentes. 

 A utilização da pesquisa qualitativa justifica-se ainda pela necessidade de 

uma abordagem profunda de poucos objetos sociais para alcançar um amplo 

conhecimento dos mesmos, caso específico deste estudo (VERGARA, 2005a) 

Segundo Bardin (1977), a análise qualitativa caracteriza-se pelo fato de a inferência, 

ao se realizar, apoiar-se na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.), e 

não na freqüência da sua manifestação em cada comunicação individual. O método 

qualitativo mostrou-se o mais adequado às questões propostas, visto que elas 

correspondem à identificação das mudanças provocadas pela CIM no mercado 

carioca, ou seja, sua manifestação, e não à intensidade de suas ocorrências.  

 

3.1.2 Fins da pesquisa 

 

No caso específico desta pesquisa, como a finalidade foi levantar informações 

sobre uma área em que tanto as pesquisas teóricas quanto às práticas profissionais 

desenvolvidas foram pouco estudadas até o momento, foi utilizada a investigação 



exploratória, num recorte específico do objeto de estudo. O objetivo foi o de 

compreender, acumular e sistematizar conhecimento a respeito deste fenômeno 

recente e tão importante para o mercado como um todo. Além disso, poucos estudos 

foram desenvolvidos sobre a sua aplicação pelas empresas brasileiras e pelas 

agências de propaganda, e, no caso específico do mercado carioca, nenhum estudo 

foi ainda realizado. Por isso, foi utilizada a investigação exploratória, “[...] realizada 

em área em que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua 

natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa.” (VERGARA, 2005a, p. 47). 

 

3.1.3 Meios da pesquisa 

 

Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa utilizará o método de 

estudo de casos, investigação empírica de “[...] um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos.” (YIN 2005, p. 32). No caso específico 

deste estudo, as mudanças ocorridas na comunicação de marketing e, por extensão, 

nas agências de propaganda e na sua relação com suas empresas-cliente 

constituem um fenômeno ainda pouco explorado, sobretudo no Brasil. É importante 

considerar também que as mudanças na comunicação de marketing encontram-se 

em processo de evolução.  

Segundo Yin (2005), quando o objetivo da pesquisa é identificar “como” ou 

“por que” um fenômeno contemporâneo, sobre o qual não se tem controle, ocorre, o 

estudo de caso é uma estratégia de pesquisa adequada.   

O estudo de caso como um meio de pesquisa pode investigar um único caso 

ou vários. O estudo de caso único é apropriado segundo cinco fundamentos lógicos: 

a) quando o objeto de estudo é singular, pois apresenta características que o 

destacam como um fenômeno exemplar;  

b) quando o caso estudado é raro ou extremo, pois, pela sua escassa manifestação, 

cada novo caso é fundamental para determinar a natureza do fenômeno.  

c) quando o caso é revelador, uma vez que o fenômeno nunca foi objeto de 

investigação anterior; 



d) quando o objeto de estudo é um caso longitudinal, pois implica o estudo de um 

caso único em pontos diferentes no tempo. 

 Quando um único caso é estudado a partir da análise de duas ou mais 

unidades, que seriam unidades incorporadas, o resultado é um estudo de caso único 

incorporado. O estudo de casos múltiplos é utilizado com o objetivo de alcançar 

resultados semelhantes ou contrastantes através da comparação dos resultados 

obtidos em mais de um estudo de caso (YIN, 2005).  

 O caso estudado, nesta pesquisa, é um fenômeno mercadológico e a 

investigação permitiu levantar características holísticas e significativas dos 

acontecimentos e das mudanças relativos ao fenômeno. Yin (2005) afirma que: “[...] 

utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o conhecimento 

que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de 

grupos, além de outros fenômenos relacionados.” Por isso, o estudo de casos 

incorporados mostrou-se o mais adequado. A finalidade da análise de unidades 

incorporadas é poder identificar com maior precisão e detalhes o fenômeno 

pesquisado e também poder corroborar os dados levantados em cada unidade de 

análise. 

Assim sendo, o estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa foi o estudo de 

caso único incorporado de caráter exploratório. Esse meio específico de pesquisa foi 

considerado o mais adequado, já que a CIM é um fenômeno contemporâneo, em 

que não há possibilidade de manipulação de comportamentos relevantes. A 

utilização do estudo de caso incorporado de caráter exploratório justifica-se por sua 

natureza reveladora, uma vez que o processo de aplicação da CIM no mercado 

carioca ainda não foi pesquisado. As unidades incorporadas de análise escolhidas 

foram quatro agências de propaganda, pois, tradicionalmente, foram responsáveis 

pela coordenação de todo o processo de criação, de execução e de gestão da 

comunicação de marketing de seus clientes, sobretudo porque a propaganda era a 

ferramenta mais utilizada na comunicação de marketing (CORRÊA, 2006). 

O Quadro 8 representa visualmente a estrutura do projeto de estudo de caso 

incorporado desta pesquisa.  

 

 

 

 



Quadro 8: Representação visual da estrutura do projeto de estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Yin (2005). 

 
Conforme Schultz e Kitchen (apud BAKER, 2005), o estudo de Caywood 

Schultz e Wang (1991) é pioneiro em abordar formalmente o hoje conhecido 

conceito de CIM. Apesar de ser um fenômeno recente, já existe uma literatura 

específica em outros países que busca não só desenvolver um arcabouço teórico 

como também analisar sua aplicação prática.  Assim, outro meio de investigação 

utilizado é a pesquisa bibliográfica que, através do estudo do material já publicado 

sobre o assunto, deu origem a esta investigação e forneceu o instrumental teórico 

desta pesquisa (VERGARA, 2005). 

 

3.2 UNIVERSO E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

O universo da pesquisa é o mercado carioca e são sujeitos da pesquisa 

quatro agências de propaganda.  

Como é possível constatar através dos Quadros 6 e 7, apresentados no 

Capítulo II, tanto as agências de propaganda quanto suas empresas-cliente podem 

atuar como líderes dentro da rede de comunicação de marketing formada para a 

realização de todo o processo de comunicação de marketing. Esse aspecto fez com 

que, em um primeiro momento, se pensasse em trabalhar dois tipos de unidades de 
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análise: agência de propaganda e empresa-cliente. O objetivo era evitar qualquer 

tipo de postura tendenciosa de uma das partes investigadas.  

Porém, ao começar a pesquisa pelas agências de propaganda constatou-se 

uma postura bastante neutra em relação à questão do papel da liderança dentro da 

rede de comunicação de marketing formada para o atendimento aos clientes. Com 

isso, verificou-se que a análise incorporada das quatro agências de propaganda 

permitiria um levantamento substancialmente amplo e neutro do processo estudado, 

ficando para um segundo momento a investigação do processo a partir das 

empresas-cliente. 

Assim, as agências de propaganda foram selecionadas segundo alguns 

critérios considerados importantes para a pesquisa. Foram considerados a 

localização das agências, na cidade do Rio de Janeiro, e o fato de possuírem, como 

clientes, empresas médias e grandes. De um conjunto de 23 agências de 

propaganda, foram selecionadas as quatro mais acessíveis, que possuem filiais em 

São Paulo e em outras capitais brasileiras, sendo que três delas atuam também 

internacionalmente.     

Das quatro agências de propaganda pesquisadas, duas tiveram um de seus 

profissionais de atendimento entrevistado e, das outras duas, foram entrevistados os 

profissionais de planejamento. A escolha do profissional de atendimento justifica-se 

por sua posição de mediador na relação da agência de propaganda com sua 

empresa-cliente. Esse profissional tem conhecimento profundo de sua empresa-

cliente e de seu mercado. Além disso, acompanha a criação, execução e análise dos 

resultados da campanha de seu cliente. Por isso, possui uma visão bastante 

abrangente de todo o processo de comunicação de marketing.  

Já o profissional de planejamento da agência foi incluído nesta pesquisa por 

ser responsável por determinar objetivos e estratégias de comunicação em um 

planejamento de campanha. Ele tem a responsabilidade de defini-los, quando isso 

não é previamente feito pelo cliente, ou de analisá-los e de criticá-los, podendo fazer 

sugestões ou modificações nos planos de comunicação de marketing dos clientes.  

Deste modo, foram escolhidos, para as entrevistas, dois profissionais de 

atendimento e dois de planejamento das agências de propaganda porque são 

intensos e fundamentais seu envolvimento e sua atuação no processo de 

comunicação de marketing das empresas-cliente, uma vez que ambos acompanham 

todas as etapas. Este foi o principal critério para a escolha dos profissionais 



entrevistados por ser um aspecto determinante no que diz respeito ao levantamento 

dos dados necessários para o sucesso desta pesquisa. 

O Quadro 9 apresenta um resumo das características das agências de 

propaganda pesquisadas e dos profissionais entrevistados. 

 
Quadro 9: Características das agências de propaganda e dos profissionais entrevistados. 
 Agência de 

propaganda A 
Agência de 

propaganda B 
Agência de 

propaganda C 
Agência de 

propaganda D 

Características É uma agência 
que prima pela 
parceria com os 
seus clientes na 
busca da 
excelência. Uma 
prova disso está 
na sua própria 
história: clientes e 
agência 
crescendo juntos. 
Muitos daquelesse 
tornaram líderes 
de mercado: 
Visual, Inap, 
Roma Fiat, Bhfor 
e Moto Roma.  

Agência 
originalmente 
francesa, com filial 
no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. É 
o terceiro maior 
holding do mundo 
no setor de 
propaganda e de 
comunicação. 
Trabalha com 
propaganda offline 
e online, serviços 
de mídia, serviços 
de marketing e 
outras 
especialidades em 
comunicação, 
para clientes 
nacionais e 
internacionais. 

Com mais de 40 
anos de 
existência, a 
agência possui 
matriz em São 
Paulo e filiais no 
Rio de Janeiro, 
em Brasília e no 
Espírito Santo, e 
operações em 
Miami e na 
América do Sul 
através de 
parceria com 
outras agências. É 
uma agência com 
muitos prêmios 
importantes, e 
atende clientes 
nacionais e 
internacionais. 

Possui escritórios 
no Rio de Janeiro 
e São Paulo, que 
propõem uma 
comunicação 
holística que 
integra todas as 
ferramentas de 
comunicação. É 
uma agência de 
soluções de 
comunicação, 
atendendo 
clientes nacionais 
e internacionais. 

Características 
do profissional 
entrevistado 

Formado em 
publicidade e 
propaganda, há 
20 anos no 
mercado e sempre 
trabalhou como 
profissional de 
atendimento.  
 

Formado em 
publicidade e 
propaganda, 
trabalha na 
agência há quatro 
anos, sempre 
atuou como 
profissional de 
atendimento. Está 
há mais de 14 
anos no mercado. 

É profissional de 
planejamento da 
agência. Tem 30 
anos de 
experiência, 13 
anos como cliente 
em uma empresa 
de refrigerante e 
cerca de 12 anos 
em agência. 
Também foi sócio 
de empresa de 
promoções.  

Profissional de 
planejamento há 
quatro anos, antes 
era gerente de 
pesquisa de 
comportamento do 
consumidor. Está 
há mais de 15 
anos no mercado. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

  

3.3 LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

 

O primeiro passo desta pesquisa foi o levantamento bibliográfico sobre o tema 

central, ou seja, a CIM. Com base nesta literatura, foi possível desenvolver 

referencial teórico que possibilitou selecionar os tipos específicos de mudanças 

provocadas pela CIM em outros mercados e que, portanto, foram pesquisadas em 



agências de propaganda no mercado carioca, conforme modelo já testado em outras 

pesquisas (IKEDA; CHIUSOLI; PACANHAM, 2007).  

A fonte de evidência utilizada nesta pesquisa foi a entrevista, que possibilita 

“enfocar diretamente o tópico do estudo de caso” (YIN, 2005p. 113), fornecendo 

deduções desenvolvidas a partir da prática. Foi utilizada a entrevista em 

profundidade, pois o objetivo é corroborar as mudanças provocadas pela aplicação 

da CIM já identificadas por diversos teóricos e pesquisadores “(e não indagar sobre 

outros tópicos de natureza mais ampla e espontânea)” (YIN, 2005, p.118). A 

entrevista em profundidade tem caráter de conversa informal, mas é conduzida por 

um conjunto de perguntas baseadas na teoria em que se baseia a pesquisa.  

O roteiro de entrevista possui uma apresentação inicial do assunto e as 

questões do roteiro foram elaboradas com base nos objetivos da pesquisa. Cada 

objetivo intermediário gerou um bloco com média de uma a três questões. Foi feito 

um teste do roteiro com uma profissional de atendimento e planejamento, através do 

qual foram feitos ajustes. As entrevistas ocorreram no local de trabalho dos 

profissionais, foram presenciais e gravadas, com autorização e com ciência dos 

entrevistados. As entrevistas transcritas foram enviadas por e-mail aos entrevistados 

para sua ciência e concordância.  

 No Quadro 11, é possível visualizar a relação existente entre os objetivos da 

pesquisa e as questões da entrevista. Além disso, é possível visualizar também 

como os objetivos e as questões da entrevista estão relacionados com as práticas 

características da CIM e suas conseqüências, coluna relativa à suposição, e com as 

categorias definidas para a análise de conteúdo. 

O Quadro 10, abaixo, apenas exemplifica o método utilizado para elaboração 

das questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 10: Exemplos de questões do roteiro de entrevista e sua relação com os objetivos 
da pesquisa.  

Objetivos da pesquisa Roteiro de Entrevista 

Objetivo principal Questões gerais 

Investigar como o processo de implantação da 
CIM está ocorrendo no mercado carioca de 
comunicação, examinando as mudanças 
ocorridas nas agências de propaganda e no 
processo de comunicação de marketing de suas 
empresas-cliente 

- Este termo, ou a sigla, já está sendo usado em 
sua agência?  
- O que mudou com a aplicação da comunicação 
integrada de marketing em sua empresa? 

Objetivos intermediários Questões específicas 

Primeiro objetivo Primeiro bloco 

Identificar as mudanças ocorridas no processo de 
seleção e utilização das ferramentas de 
comunicação pelas agências de propaganda e 
suas empresas-cliente, com o uso da CIM.  

- Os seus clientes utilizam outras formas de 
comunicação além da propaganda e da 
promoção de vendas? 
Vocês sugerem outras formas de comunicação 
de marketing (além da propaganda, promoção de 
vendas, eventos, marketing digital etc.) para seus 
clientes? 
- O senhor/você acredita que essas novas e 
diferentes formas de comunicação são realmente 
capazes de oferecer resultados semelhantes ou 
melhores do que a propaganda e a promoção? 
- O senhor/você acredita que seus clientes 
utilizam essas novas e diferentes formas de 
comunicação apenas por que elas oferecem um 
custo menor do que a propaganda e a promoção? 

Fonte: Desenvolvido pela autora.        

  

4.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Os dados coletados através de entrevistas em profundidade foram tratados e 

interpretados aplicando a técnica de análise de conteúdo. Esta técnica, segundo 

Bardin (1997), consiste num conjunto de procedimentos de análise de mensagens, 

cujo objetivo é descrever seus conteúdos ou sentidos, utilizando procedimentos, 

sistemáticos e objetivos para identificar indicadores, quantitativos ou qualitativos. No 

caso da abordagem quantitativa da análise de conteúdo, o conteúdo é privilegiado 

através da enumeração da ocorrência de unidades lingüísticas nas mensagens, 

visando constatar sua existência e freqüência de ocorrência. Na abordagem 

qualitativa, a análise de conteúdo categorial está voltada para o sentido e procura 

categorizar unidades do texto, palavras, expressões, frases ou temas, considerando 

a presença ou ausência de uma característica de conteúdo específica.  

Segundo Bardin (apud VERGARA, 2005b), a análise de conteúdo é composta 

de três fases: a pré-análise, a preparação do material e o tratamento dos resultados, 



as inferências e interpretação. A fase da pré-análise diz respeito à definição do 

tema, do problema da pesquisa, da suposição, e da metodologia de pesquisa. A 

preparação de material compreende a coleta de dados, definição das unidades de 

análise (palavras, expressões, frases ou temas), do tipo de grade para análise 

(aberta, fechada ou mista) e as categorias de análise. A última etapa compreende a 

geração de inferências e dos resultados da pesquisa, confirmando ou não a 

suposição inicial. 

Após o levantamento de dados através de entrevistas e de sua transcrição, 

procedeu-se a sua leitura em profundidade. Para a análise das entrevistas, o critério 

foi semântico com a definição de unidades de análise temáticas que, segundo 

Bardin (1977), “[...] é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à 

leitura.” A análise de conteúdo de base temática é um processo de identificar 

núcleos de sentido cuja presença na comunicação pode ser significativa para o 

objetivo da investigação.  

Optou-se por uma grade fechada de categorias de análise. Tais categorias de 

análise foram preliminarmente definidas considerando os objetivos da pesquisa, a 

suposição e os pressupostos teóricos deste estudo. O Quadro 11 apresenta a 

relação entre as categorias de análise, os objetivos, a suposição da pesquisa e as 

questões do roteiro de entrevista. Já o Quadro 12 apresenta a relação entre as 

categorias, os objetivos e os pressupostos teóricos desta pesquisa. Ao todo foram 

definidas 16 categorias com base no referencial teórico que dá suporte à pesquisa. 

Deste modo, a análise de conteúdo foi desenvolvida apoiada em 

procedimentos interpretativos, considerando a presença ou a ausência, e a 

relevância dos elementos coletados em cada categoria de análise. A definição das 

categorias de análise a partir das características e das mudanças geradas pelo 

processo de aplicação da CIM, base também para a definição dos objetivos 

intermediários e da suposição, permitiu inferências mais precisas ao confrontar os 

resultados com as proposições teóricas.  

Os blocos de categorias de análise referem-se a cada um dos objetivos desta 

pesquisa, conforme Quadros 11 e 12, o que facilitou a interpretação dos resultados e 

as conclusões da pesquisa. 
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Quadro 11: Categorias de análise e sua relação com os objetivos, as suposições e as questões do roteiro de entrevista da pesquisa.  
Categorias da análise Objetivos da pesquisa Suposição Roteiro de Entrevista 

Categoria  Objetivo final ------------ Questões gerais 

Conhecimento da nomenclatura 
IMC, CIM ou comunicação integrada 
de marketing. 

Investigar como a comunicação 
integrada de marketing está sendo 
aplicada no mercado carioca, 
examinando as práticas de 
comunicação de marketing do ponto 
de vista das agências de 
propaganda.  

A CIM vem sendo aplicada no 
mercado carioca e, portanto, esta 
pesquisa procura identificar as 
práticas características da CIM 
utilizadas neste mercado e as 
conseqüências de sua aplicação. 

- Este termo, ou a sigla, já está 
sendo usado em sua agência?  
- A comunicação integrada de 
marketing já é praticada em sua 
empresa? 
 
 

Categorias de análise Objetivos intermediários Práticas características da CIM e 
suas consequências 

Questões específicas 

Categorias Primeiro objetivo Primeira característica Primeiro bloco 

Ferramentas de comunicação 

selecionadas pelas empresas-cliente 

Identificar como ocorre o processo 
de seleção e utilização das 
ferramentas de comunicação com o 
uso da CIM, através de dados 
coletados em agências de 
propaganda. 
 

As agências de propaganda e suas 
empresas-cliente estão utilizando, 
de forma mais flexível, as 
ferramentas de comunicação com o 
foco no cliente. 
 

- Os seus clientes utilizam outras 
formas de comunicação além da 
propaganda e da promoção de 
vendas? 
Vocês sugerem outras formas de 
comunicação de marketing (além da 
propaganda, promoção de vendas, 
eventos, marketing digital etc.) para 
seus clientes? 
- O senhor/você acredita que essas 
novas e diferentes formas de 
comunicação são realmente 
capazes de oferecer resultados 
semelhantes ou melhores do que a 
propaganda e a promoção? 
- O senhor/você acredita que seus 
clientes utilizam essas novas e 
diferentes formas de comunicação 
apenas por que elas oferecem um 
custo menor do que a propaganda e 
a promoção? 

Ferramentas de comunicação 

selecionadas pelas agências de 

propaganda 

Ferramentas de comunicação e 
adequação ao público-alvo 
 

Ferramentas de comunicação com 
custo menor. 

Fonte: Desenvolvido pela autora.              (Cont.) 
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Quadro 11: Categorias de análise e sua relação com os objetivos, as suposições e as questões do roteiro de entrevista da pesquisa. (Cont.) 
Categorias Segundo objetivo Segunda característica Segundo bloco 

Declaração de posicionamento 

como tema integrador. 

Identificar a presença ou não da 
utilização de uma declaração de 
posicionamento que deve permear 
todas as mensagens criadas para 
comunicação de marketing. 
 

As agências e seus clientes estão 
conscientes da necessidade de 
utilizar uma declaração de 
posicionamento como tema 
integrador na CIM. 

- Seus clientes trabalham com um 
único tema, uma declaração de 
posicionamento, para que a mesma 
mensagem ou conteúdo de todas as 
formas de comunicação seja o 
mesmo? 
- A agência e seus clientes  
trabalham juntos para alcançar os 
objetivos da CIM? Qual a 
participação de sua agência nesse 
aspecto? 

Declaração de posicionamento do 
cliente 

Participação da agência na definição 
do posicionamento. 

Categorias Terceiro objetivo Primeira consequência Terceiro Bloco 

Relação agência/cliente Identificar como se dá a relação 
entre as empresas-cliente e suas 
agências de propaganda. 
 

As agências de propaganda vêm 
ampliando sua participação no 
processo de aplicação da CIM de 
suas empresas-cliente. 

- Na prática, o senhor/você acha que 
esta nova forma de fazer 
comunicação de marketing mudou a 
relação com o cliente?  
- A empresa-cliente apresenta todo 
o seu planejamento de comunicação 
integrada de marketing para a 
agência ou só requisita a 
propaganda?  
- Vocês são informados que a 
empresa -cliente está usando outras 
ferramentas de comunicação que 
estão sendo desenvolvidas por 
outras empresas de comunicação?  

Planejamento de CIM pelo cliente 

Planejamento da CIM participativo 

Planejamento da CIM pela agência 

Coordenação do processo de CIM 

Categorias Quarto objetivo Segunda consequência Quarto Bloco 

Configuração e estrutura das 

agências 

Identificar as possíveis mudanças 
ocorridas na configuração e 
estrutura das agências de 
propaganda com a aplicação da 
CIM. 
 

A configuração e estrutura das 
agências de propaganda estão 
mudando. 
. 

- Vocês possuem departamentos 
especializados em outras formas de 
comunicação ou fazem parte de um 
grupo de empresas especializadas 
em várias formas de comunicação?  

Relação com outras empresas de 
comunicação 

Ampliação dos serviços prestados 
pela agência 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Quadro 12: Categorias de análise e sua relação com os objetivos e os pressupostos teóricos da pesquisa.  
Categorias da análise Objetivos da pesquisa Pressupostos teóricos 

Categoria  Objetivo final Sugestão de pesquisa no campo da CIM 

Conhecimento da nomenclatura ICM, CIM ou 
comunicação integrada de marketing. 

Investigar como a CIM está sendo aplicada no 
mercado carioca, examinando as práticas de 
comunicação de marketing do ponto de vista 
das agências de propaganda.  

Muitas são as pesquisas sobre o impacto da CIM 
sobre as agências de propaganda e empresas-
cliente em mercados específicos como o americano, 
britânico, neozelandês, indiano, o coreano e, no 
Brasil, paulista e paranaense. Segundo Schultz 
(2004), esses estudos são fundamentais para 
identificar o grau de aceitação e progresso da CIM 
nos diversos mercados, para conhecer a sua 
abrangência e relevância. 

Categorias da análise Objetivos intermediários Características e mudanças provocadas pela CIM  

Categorias Primeiro objetivo Primeira característica 

Ferramentas de comunicação selecionadas pelas 
empresas-cliente 

Identificar como ocorre o processo de seleção e 
utilização das ferramentas de comunicação com 
o uso da CIM, através de dados coletados em 
agências de propaganda. 
 

A flexibilidade na escolha das ferramentas de 
marketing implica que os profissionais de marketing 
precisam considerar todas as ferramentas ou formas 
de comunicação no processo de escolha dos pontos 
de contato com seus clientes, selecionando aqueles 
que se ajustam melhor ao comportamento e as 
necessidades do cliente. 

Ferramentas de comunicação selecionadas pelas 
agências de propaganda 

Ferramentas de comunicação e adequação ao 
público-alvo 

Ferramentas de comunicação com custo menor. 

Categorias Segundo objetivo Segunda característica 

Declaração de posicionamento como tema 
integrador. 

Identificar a presença ou não da utilização de 
uma declaração de posicionamento que deve 
permear todas as mensagens criadas para 
comunicação de marketing. 
 

“Falar com uma única voz”. As diversas mensagens 
devem partir de uma mesma declaração de 
posicionamento específica da marca. “Uma 
declaração de posicionamento é a ideia-chave que 
abarca o que a marca pretende representar na 
mente de seu mercado-alvo e transmite, de modo 
consistente, a mesma ideia através de todos os 
canais de mídia.” (SHIMP, 2009, p. 34). 

Declaração de posicionamento do cliente 

Participação da agência na definição do 
posicionamento. 

Fonte: Desenvolvido pela autora.              (Cont.) 
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Quadro 12: Categorias de análise e sua relação com os objetivos e os pressupostos teóricos da pesquisa.  (Cont.) 

Categorias de análise Objetivos intermediários Características e mudanças provocadas pela CIM  

Categorias Terceiro objetivo Primeira mudança 

Relação agência/cliente Identificar como se dá a relação entre as 
empresas-cliente e suas agências de 
propaganda. 
 

Parece ser correto afirmar que para a CIM ser 
aplicada é necessário que profissionais de 
comunicação de marketing ampliem sua visão em 
relação às ferramentas de comunicação, é 
necessário também que as agências ampliem seu 
leque de serviços ou organizem-se em redes com 
outros fornecedores de serviços de comunicação 
buscando alcançar a integração exigida pelos seus 
clientes. “(...) ambas as partes devem se 
comprometer em garantir que todas as ferramentas 
de comunicação sejam integradas de modo criterioso 
e aprimorado.” (SHIMP, 2009). 

Planejamento de CIM pelo cliente 

Planejamento da CIM participativo 

Planejamento da CIM pela agência 

Coordenação do processo de CIM 

Categorias Quarto objetivo Segunda mudança 

Configuração e estrutura das agências Identificar as possíveis mudanças ocorridas na 
configuração e estrutura das agências de 
propaganda com a aplicação da CIM. 
 

Estrategicamente, controlar e influenciar todas as 
mensagens se aplica a todos os compostos do 
marketing (Kitchen et. al., 2004). Além disso, o 
processo interativo (cross-functional process) 
significa também que todos os departamentos e 
agências externas devem trabalhar em uníssono, 
planejando e monitorando as fases de 
relacionamento de marca. 

Relação com outras empresas de comunicação 

Ampliação dos serviços prestados pela agência 

Fonte: Desenvolvido pela autor
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 Os resultados foram organizados por blocos de categoria de análise, e não 

por unidade de análise incorporada, a fim de que os resultados, as constatações e 

as conclusões apontassem para o caso estudado. Com isso, evitou-se uma das 

armadilhas apontada por Yin (2005), que seria a concentração excessiva nas 

unidades de análise incorporadas, dificultando o retorno à unidade maior de análise, 

que é o caso.  

 Com o auxílio do software ATLAS.ti 6.2, os dados levantados foram 

submetidos à análise de conteúdo. O programa é um banco de dados para análise 

qualitativa de dados textuais, gráficos, de áudio e de vídeo. O roteiro do processo de 

análise e de interpretação dos dados ocorreu considerando os seguintes passos: 

 organizar o banco de dados contendo todas as entrevistas transcritas tanto 

em áudio quanto em sua forma escrita;   

 inserir a lista de categorias preliminarmente definidas com base nos objetivos, 

nas suposições e nos pressupostos teóricos da pesquisa, conforme Quadros 

11 e 12;  

 proceder a uma nova leitura da versão escrita das entrevistas e, utilizando o 

critério semântico, definir as unidades de análise de conteúdo, fragmentos de 

textos, e relacioná-las com as categorias já devidamente listadas. Ao término 

da análise de cada documento, foram revistos os fragmentos de cada 

categoria e checadas as suas relações semânticas com as categorias a que 

foram associados.  

 o programa gerou uma lista dos fragmentos, unidades de análise de 

conteúdo, agrupados por categoria de análise; 

 A partir desta lista foi desenvolvido o relato dos resultados. 

 

4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método proposto para esta pesquisa tem a função de possibilitar o 

conhecimento aprofundado do comportamento do mercado carioca atual com a 

aplicação e o progresso da CIM. Não será possível estabelecer padrões de 

comportamento, uma vez que o estudo de caso não é generalizável 
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estatisticamente. O mesmo ocorre ao empregar apenas uma fonte de dados. Além 

disso, existe a dificuldade em relação à disponibilidade de tempo dos atores 

escolhidos para as entrevistas.  

Com a utilização do método indutivo, esta pesquisa parte da análise de casos 

particulares de um universo específico para confrontar “os resultados obtidos com a 

teoria que deu suporte à investigação” (VERGARA, 2005b, p. 18), utilizando o 

método de generalização analítica. Apesar do estudo de caso comportar quatro 

unidades de análise incorporadas, não foi utilizado o método de generalização 

estatística, pois não é objetivo desta pesquisa fazer inferências sobre uma 

população fundada na freqüência de aparição de uma unidade categorial, mas sim 

fundada na sua presença ou ausência, capaz de comprovar a suposição de que 

serão encontradas as características e mudanças, típicas da aplicação da CIM. 

 Por seu caráter exploratório, este estudo não pretende definir mudanças 

provocadas pela aplicação e progresso da comunicação integrada de marketing, 

mas identificá-los no mercado pesquisado. Assim, a pesquisa proposta tem como 

objetivo estudar esse fenômeno, ainda pouco explorado, sobretudo no Brasil, que é 

a CIM. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

 

 Após a coleta de dados, através de entrevistas gravadas com a duração 

média de 40 minutos, foram feitas as transcrições que resultaram em material escrito 

com uma média de 8 a 10 páginas. Das quatro unidades incorporadas de análise, 

que compõe o estudo de caso, foi entrevistado um profissional de cada uma delas, 

conforme descrito no Quadro 9. 

 Após organizar o banco de dados contendo todas as entrevistas transcritas 

tanto em áudio quanto em sua forma escrita e inserir a lista de categorias 

preliminarmente definidas, procedeu-se a uma nova leitura da versão escrita das 

entrevistas e, utilizando o critério semântico, definiu-se as unidades de análise de 

conteúdo, classificando-as por categoria.  Ao término da análise de cada documento, 

foram revistos os fragmentos de cada categoria e checadas as suas relações 

semânticas com as categorias a que foram associados. O programa gerou uma lista 

dos fragmentos, unidades de análise de conteúdo, agrupados por categoria de 

análise que serviu de ponto de partida para a interpretação dos resultados. 

 Com base nesse material, constatou-se que todas as categorias foram 

contempladas com unidades de análise temática. Após leitura atenta dos fragmentos 

por categoria, foram selecionados os mais relevantes para o desenvolvimento da 

interpretação dos dados por categoria.  

O relato dos resultados do processo de análise de conteúdo foi desenvolvido 

a partir do confronto dos dados levantados em cada categoria com a teoria que deu 

origem a esta investigação. A opção por esta estrutura para o relato também se deu, 

porque algumas categorias de análise juntas levam a um conjunto de questões que 

apontam para os objetivos desta pesquisa, conforme Quadro 12, por isso, serviram 

de fio condutor para a interpretação dos resultados e as conclusões da pesquisa. 

Este procedimento foi utilizado também com o intuito de manter, todo o tempo, o 

foco no caso estudado e não nas unidades incorporadas de análise do estudo. 

 Assim, o relato que se segue, apresenta os resultados da análise e sua 

interpretação sempre remetendo ao caso estudado: o processo de aplicação da CIM 
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no mercado carioca, do ponto de vista das agências de propaganda. São os 

seguintes os resultados da análise de conteúdo: 

 

1) Conhecimento da nomenclatura ICM, CIM ou comunicação integrada de 

marketing:  

 Todos os entrevistados ou ouviram falar no termo ou utilizam outros termos 

para nomear a CIM, mas, de qualquer modo, já ouviram falar desta nova prática e 

mesmo já estão trabalhando com a CIM ou com algumas de suas técnicas. Os 

fragmentos mais relevantes foram: 

 

Agência A: 
Não, de jeito nenhum. Eu ouço mais 360º, fullservice. Mas esse termo CIM, é 
muito acadêmico.  
Mas mudou, mudou muito.  
[...] 
O mercado nem sempre usa esta nomenclatura, mas a nossa agência 
trabalha assim, é uma tendência não só no mercado carioca como no Brasil. 
É uma tendência mundial. As agências trabalhando full service, o que nada 
mais é do que um outro nome para comunicação integrada,[...] 

 
 Apesar da nomenclatura mais utilizada não ser CIM ou comunicação 

integrada de marketing, outros termos são utilizados para dar conta de uma nova 

forma de ser praticada a comunicação de marketing, conscientemente percebida 

como integrada, que se apresenta, neste caso, como uma tendência mundial, numa 

agência que não atende tantos clientes internacionais, como as outras agências 

analisadas. 

 
   Agência B: 

Tenho conhecimento sim, mas a gente não trabalha muito dessa forma. [...] 

 
 Mesmo sendo uma holding de comunicação e marketing francesa e de 

atuação internacional, e tendo conhecimento da nova prática, a agência ainda não 

desenvolve este tipo de comunicação com freqüência.  

 

Agência C: 
[...]Todos os nossos clientes grandes fazem esse tipo de comunicação. Mas 
são empresas grandes, conta corporativa de uma indústria de refrigerantes e 
uma indústria de cigarro. [,,,] 
[...] 
Não se fala, vamos fazer comunicação integrada, o que acontece é que na 
prática se faz isso. Talvez não de uma forma muito ordenada [...] 
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 Como as outras agências, esta conhece a prática, ignorando o uso do termo 

comunicação integrada de marketing ou CIM. Um dado importante é o fato de a CIM 

estar associada a grandes empresas. 

 

Agência D: 
[...] Já, já, sim. Todo mundo usa, a empresa americana de alimentos X, 
principalmente, usa com mais força. A empresa X, ela tem até um esquema 
legal de trabalhar 360º, [...] 
[...] 
[...] mas a gente chegou a trabalhar o que eles chamam de IMC, IMC 
briefing,[...] 

 
 Aqui aparece a abreviatura da nomenclatura em língua inglesa, integrated 

marketing communication, provavelmente por se tratar de uma empresa americana, 

berço da CIM, pelo menos como teoria surgida da análise de práticas 

mercadológicas. Há também o conhecimento do termo 360º citado por Shimp 

(2009). 

 Pelos dados coletados é possível constatar que realmente a CIM é conhecida 

no mercado publicitário carioca, senão a nomenclatura, pelo menos a prática já é 

conhecida e sua aplicação acontece com intensidade variada. Por isso, podemos 

afirmar que a CIM vem sendo utilizada como ferramenta de marketing e provocando 

alterações no mercado carioca de propaganda, premissa básica desta pesquisa. 

 

2) Ferramentas de comunicação selecionadas pelas empresas-cliente:  

 Dos fragmentos identificados nesta categoria os que se mostraram mais 

relevantes foram os listados abaixo, pois apresentam dois quadros diferentes em 

relação à escolha das ferramentas de comunicação pelas empresas-cliente. 

 

Agência D: 
Patrocínio de eventos, de esportes, isso eles já tem definido, eles sabem, 
tanto é que esses parceiros, as outras agências, já são parceiros dessas 
áreas mesmo, de eventos, de ativação, de PDV. Eles já sabem o que eles 
precisam fazer, o que vai fazer é que aí é definido em conjunto. 

 
 

 Essa citação exemplifica o cliente que possui uma especialização maior em 

comunicação de marketing e, portanto, define as ferramentas de comunicação que 

considera as mais adequadas para solucionar seu problema de comunicação. Além 

disso, a empresa-cliente também demonstra flexibilidade na seleção e uso das 

ferramentas de comunicação. 
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Agência C: 
[...] Eu tive um cliente pra fazer um projeto só, era um Curso de Inglês. Eles 
chegaram e queriam fazer uma campanha para chamar aluno na abertura do 
ano letivo. Eles falaram: a gente tem tanto de verba e tal [...] e a gente queria 
fazer uma campanha.[...] 

 

O fragmento acima apresenta um exemplo de empresa-cliente que, apesar de 

ter escolhido o que fazer em termos de comunicação para sua empresa, possui uma 

visão mais limitada em relação às opções de pontos de contato com o consumidor, 

ainda não tem consciência da ampla possibilidade de contato que se abre com as 

outras ferramentas de comunicação, além da propaganda e da promoção. 

 Os sujeitos analisados permitem supor que algumas empresas-cliente já 

apresentam maior flexibilidade na escolha das ferramentas de comunicação, como é 

o caso da empresa citada pela Agência D, uma empresa de alimentos americana e 

com atuação internacional, diferente da empresa citada pela Agência C.  

Esta maior flexibilidade, que segundo Shimp (2009) é uma das características 

da CIM, parece ser uma mudança em processo no mercado carioca. Talvez por 

implicar a presença nas empresas-cliente de profissionais de marketing 

especializados em todas as ferramentas de comunicação, o que para Schultz 

(1993), Shimp (2009) e Baker (2005) é uma das barreiras para implementação 

efetiva da CIM.  

 

3) Ferramentas de comunicação selecionadas pelas agências de propaganda: 

 As unidades de análise selecionadas que se mostraram mais relevantes e 

que foram capazes de demonstrar o a papel das agências de propaganda no 

processo de seleção e utilização das ferramentas de comunicação estão listadas a 

seguir.  

  

Agência A: 
No caso, de uma comunicação integrada que você vai abordar o mercado 
imobiliário, que é um setor muito forte, demanda muitos recursos que 
ultrapassam a publicidade. Então, não dá pra ficar só no anúncio, você tem 
que trabalhar estratégias de comunicação com o corretor, promoções de 
venda, às vezes até uma orientação especial para o treinamento dos 
corretores técnicos, acontece esse tipo de inferência da agência.[...] 

   [...] 
Geralmente sai tudo (todas as ferramentas) pela agência. Ah sai, porque é 
uma relação de confiança, não tem por quê.  
[...] 
Sim, sem dúvida, a gente tenta abraçar as novas ferramentas, sempre que 
possível e que forem necessárias. 
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Nos três fragmentos acima, percebe-se que a agência de propaganda está 

aberta a utilização das diferentes ferramentas de comunicação, uma vez que sua 

principal meta é atender as necessidades de seus clientes. 

 

Agência B: 
[...] a gente sugere zilhões de ações, zilhões, mas o que acontece é que, 
muitas vezes, você trabalha com uma conta muito grande que tem que 
mostrar resultado para o mundo inteiro e que tem uma cadeia de hierarquia 
gigante, que vai do mundo para as Américas, para a América Latina e para o 
Brasil; você tem que mostrar resultado, você tem que ter números. Você 
acaba não querendo apostar cem mil reais nisso, você prefere fazer um 
anúncio em revista. Porque vai estar no Brasil inteiro e a ação vai ficar 
localizada só numa cidade. [...] 

 
Esse outro fragmento ilustra bem a preocupação da agência de propaganda 

no sentido de oferecer o maior número possível de opções de ferramentas mesmo 

quando existe alguma resistência por parte da empresa cliente.  

 

Agência C: 
[...] Então a gente sugeriu para ele, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos 
trazer... Vocês são um curso de inglês britânico, a gente recomendou a ele 
trazer um ônibus inglês de dois andares, a gente decorou todo com os 
símbolos e nome do cursos. Esse ônibus ia nas portas dos colégios, montava 
uma cabine telefônica inglesa, daquelas vermelhinhas, aí os alunos entravam 
na cabine, tinha um som meio karaokê assim, eles cantavam uma música, 
uns rocks, eles escolhiam uma música e cantavam ali dentro. Aquilo era 
postado na internet, era colocado na internet e as pessoas votavam nos 
melhores cantores. Então os amigos votavam lá através do Youtube. Então 
essa é uma ação totalmente integrada. Óbvio que teve um material, um 
anúncio que chamava para essa ação, isso é uma ação de internet, é uma 
ação presencial. A questão não é o número de ferramentas.[...] 

 
 

 Por fim, a citação da Agência C é a mais exemplar do papel das agências de 

propaganda afinadas com a prática da CIM. Esta agência sugere o uso de uma 

ferramenta de comunicação diferente daquela que é a sua especialização, 

contrariando a vontade da empresa-cliente que era investir em propaganda (ver 

citação da Agência C na categoria anterior).  

Por conseguinte, as agências estão conscientes da necessidade de ampliar a 

sua capacidade de ofertar novas formas de contato entre empresas e consumidores 

(SHIMP, 2009), fazendo sugestões, apresentando idéias em outros campos da 

comunicação de marketing. De acordo com Kiely (apud KIM, HAN e SCHULTZ, 

2004), as maiores mudanças no campo da propaganda, nos últimos anos, tem sido 

o decréscimo no efeito da propaganda em meios de comunicação de massa que se 
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deve a mudanças como uma maior diversificação e fragmentação social. Além dos 

altos e crescentes custos de veiculação de peças de propaganda nos meios de 

comunicação de massa (OGDEN e CRESCITELLI, 2007).  

 

4) Ferramentas de comunicação e adequação ao público-alvo: 

 As citações a seguir mostram de forma bastante clara como o público-alvo é 

questão fundamental no processo de seleção das ferramentas de comunicação. 

 

Agência A: 
Hoje em dia você tem time share, não é só pocket share, divisão de dinheiro, 
no sentido de disputar, mas a disputa de tempo, hoje em dia, o recurso mais 
caro que tem é o tempo. Então você tem uma audiência que é fragmentada e 
o tempo da audiência é muito mais escasso do que era há dez anos. Ficou 
mais difícil mesmo. 
[...] 
[...] não é só uma questão de compra de espaço e a questão operacional, 
mas a questão de inteligência, de em que momento eu vou acionar qual 
ponto de contato e que objetivo tem a minha campanha. É um objetivo de 
engajamento? É um objetivo de venda de varejo? Se for engajamento, então, 
beleza, vamos fazer redes sociais, que tem vocação para isso. Mas se é 
varejo, então televisão, encarte, você saber usar esses pontos de contato faz 
a grande diferença.  

 

 Nessa primeira citação, fica clara a preocupação atual com o encontro efetivo 

com o consumidor. O tempo de exposição de mensagens publicitárias está cada vez 

mais disputado, a audiência tem muitas opções de contato e, portanto, menor tempo 

de exposição a cada um deles. Desse modo, é necessário avaliar bem todas as 

opções, considerando que a atenção do público-alvo está diluída em diversos pontos 

de contato, ferramentas de comunicação e meios de comunicação.  

A citação faz referência ainda ao objetivo de comunicação como determinante 

na escolha das ferramentas de comunicação a serem utilizadas em uma campanha. 

O objetivo de comunicação, como ponto a ser atingido, caracteriza-se por definir 

como afetar o comportamento do consumidor e que atitudes, pensamentos e 

sentimentos é preciso provocar no público-alvo. O foco no consumidor e o interesse 

em afetar o comportamento do consumidor-final são características da CIM (SHIMP, 

2009).  

 

Agência C: 
Então as ferramentas, elas vão mudando de importância ao longo de um 
processo aí de relacionamento entre produto e consumidor.  
[...] 
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Esse ônibus ia nas portas dos colégios, montava uma cabine telefônica 
inglesa, daquelas vermelhinhas, aí os alunos entravam na cabine, tinha um 
som meio karaokê assim, eles cantavam uma música, uns rocks, eles 
escolhiam uma música e cantavam ali dentro. Aquilo era postado na internet, 
era colocado na internet e as pessoas votavam nos melhores cantores. Então 
os amigos votavam lá através do Youtube. Então essa é uma ação totalmente 
integrada. 

 
Corroborando o que foi colocado na citação anterior, novamente, no 

fragmento acima, aparece o objetivo de comunicação e sua relação com o uso 

flexível das ferramentas de comunicação ao longo de uma campanha publicitária. O 

objetivo de comunicação costuma ir se alterando ao longo da campanha, porque 

pode ser necessário afetar o público-alvo de formas diferentes em cada estágio da 

comunicação. Por exemplo, fazer com que o público-alvo conheça a marca, para 

depois fazê-lo se envolver com ela, para, por fim, passar a consumi-la em 

substituição a outra. Isso mostra como o uso flexível das ferramentas de 

comunicação está diretamente relacionado com o público-alvo ou consumidor-alvo, 

como se pretende afetar seu comportamento e se há intenção de estabelecer um 

relacionamento com o mesmo.  

Foi retomada aqui parte do fragmento já citado na categoria anterior, pois 

demonstra como uma ação pode criar um contato mais efetivo e direto com o 

consumidor almejado. No caso citado, os consumidores do curso de inglês eram os 

jovens em idade escolar, com um perfil específico. O ponto de contato foi 

extremamente adequado e a internet permitiu a ampliação do alcance deste contato, 

através da votação dos amigos.  

 
Agência D: 
[...] quando você conversa com o jovem de 18 a 24 anos que representa o 
nosso target do Produto X, ele é um cara que, se for de classe C, ainda 
assiste muito à televisão, mas se for de classe AB, meio que já está 
substituindo. Quer dizer, tem gente que usa televisão ao mesmo tempo com a 
internet, isso também está sendo muito comum, que aí você está vendo e 
você está comentando no Twitter, você está comentando no Facebook. 
[...] 
Mas tem um caminho de se buscar outras mídias por uma série de fatores: 
você quer ampliar seu ponto de contato com o consumidor, você quer pegar 
ele em momentos diferentes, você estuda qual é o momento certo de estar 
falando com ele, [...] as empresas tão preocupadas em ter um contato efetivo, 
um contato não invasivo, chegar e saber quando chegar, de que forma vai 
chegar. 

   [...] 
[...] A questão é como você chega, a forma como você aborda esse 
consumidor, como é que você cria relacionamento, porque cada vez mais as 
empresas estão preocupadas em gerar relacionamentos, [...] 
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Os fragmentos acima corroboram o que já foi colocado nas outras citações, 

ilustrando com exemplo e destacando a preocupação com o público-alvo, no sentido 

de diversificar as formas de contato para alcançá-lo de forma correta. Existe também 

a preocupação relacionada com o “como chegar” e ser bem recebido. 

Portanto, as citações analisadas confirmam a preocupação em adequar as 

ferramentas de comunicação ao público-alvo que é uma característica da CIM 

desenvolvida hoje no mercado carioca. Conforme colocado por Schultz (apud 

CORRÊA, 2006), para a correta implantação da CIM, é preciso saber o que o 

consumidor ou cliente potencial faz, como se comporta, além de analisar suas 

atitudes ou nível de conhecimento e percepção. Apenas assim, seria possível 

identificar e utilizar as melhores maneiras de entrar em contato com consumidores e 

clientes potenciais, com objetivo de construir relações duradouras e afetar o 

comportamento do consumidor ou consumidor potencial, características da CIM 

(SHIMP, 2009). 

O objetivo de comunicação aparece, outra vez, como determinante na 

escolha das ferramentas de comunicação. Pois o ponto de partida é o consumidor, 

como afetar seu comportamento. Obviamente que para afetar o comportamento do 

consumidor é necessário escolher as ferramentas mais adequadas, considerando as 

características e funções de cada uma (OGDEN; CRESCITELLI, 2007). 

 

5) Ferramentas de comunicação com custo menor: 

Nesta categoria, os fragmentos selecionados têm a função de demonstrar a 

relação existente entre a verba disponível para a comunicação de marketing, os 

altos custos dos espaços em meios de comunicação e o uso flexível das 

ferramentas de comunicação. 

 

Agência C: 
E o que a gente sugeriu para eles foi o seguinte, olha, com essa verba que 
você tem, não vai conseguir chamar muita atenção em televisão, rádio que 
são meios caros, são caros de produção, quer dizer, não é só o que você 
gasta na mídia, é o que você gasta na produção do comercial. Comercial é 
uma coisa cara. [...]  
[...] 
Mas é isso, eu acho que quando você faz comunicação hoje é inevitável você 
pensar em várias frentes, seja uma promoção, seja uma ação de internet ou 
qualquer outra coisa. O que vai ajudar muita é a verba, primeiro é o tamanho 
da verba do cara. [...]. 
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As duas citações acima são as mais relevantes das identificadas nesta 

categoria, pois apresentam de maneira bem clara como a verba disponibilizada pelo 

cliente é fator determinante, junto com a adequação ao público-alvo, para a escolha 

das ferramentas de comunicação. 

 O caso apresentado ilustra bem a flexibilidade na escolha das ferramentas de 

comunicação com o objetivo de minimizar os custos da comunicação, mas sem 

perder em qualidade. Ogden e Crescitelli (2007) e Dilenschneider (1991) citam os 

altos e crescentes custos de veiculação de anúncios nos meios de comunicação de 

massa como um dos fatores, relativos à propaganda, que cooperaram para tornar o 

processo da CIM mais complexo, pois obriga as empresas-cliente e as agências de 

propaganda a buscar novas alternativas de contato com o público-alvo.    

 

6) Declaração de posicionamento como tema integrador: 

 Foram selecionados fragmentos que apresentam exemplos da utilização de 

tema integrador de forma correta, mas também equivocada. Além disso, explicam a 

construção correta de uma declaração de posicionamento.  

  

Agência A: 
A declaração de posicionamento no Brasil é muito mais voltada pro slogan, 
pro conceito, pro conceito de marca, né? [...] 
[...] 
[...] declaração de posicionamento, de seu conceito de marca. Às vezes 
chega numa fase de querer mudar, acontece do cliente já ter um job para 
mudar isso, já tem isso claro, depende do cliente.  
[...] 
Eu atendi um shopping de decoração que tinha um conceito muito vago. O 
conceito não dizia muita coisa da marca [...] 

 

 Os três fragmentos acima mostram que, mesmo não desenvolvendo de forma 

correta uma declaração de posicionamento, há consciência, por parte dos clientes 

citados, da necessidade de sua utilização. 

 

Agência D: 

[...] uma vez que a gente começa a se relacionar com as empresas, [...] a 
gente precisa entender qual é a personalidade daquela empresa.  
Então a marca cria, deixa bem clara sua personalidade, essa personalidade, 
ela sempre tem um foco, p.ex., a cerveja X está sempre focada em diversão, 
o que quer que ela esteja falando, e isso é bem bacana porque ela pode ser 
múltipla, porque uma vez que hoje os indivíduos são múltiplos, as empresas 
podem atender essa multiplicidade de personalidades das pessoas que 
existe. [...] Então tudo isso está ligado a uma questão de diversão e ela não 
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está se traindo, porque o tempo todo o pacto que ela tem é com a diversão, o 
tempo inteiro.  
[...] 
[...] as marcas, as comunicações institucionais tem virado bandeiras, elas 
levantam bandeiras, [...] Ao invés de você só colocar “eu sou assim, eu faço 
isso, eu sou uma empresa assim ou assado”, ela levanta uma bandeira que 
ela acredita e ela com isso traz as pessoas para junto. Porque, assim, quem 
acredita que o otimismo é melhor do que o pessimismo vem comigo. Então é 
uma forma institucional de trabalhar bem interessante.  

 

Já os fragmentos acima exemplificam a utilização correta por parte da 

empresa e também como funciona a declaração de posicionamento como um tema 

capaz de integrar as mensagens de todas as ferramentas de comunicação 

selecionadas em uma campanha. Igualmente, é possível perceber que a declaração 

de posicionamento pode ser desenvolvida partindo dos benefícios, baseado em 

necessidades funcionais, simbólicas ou experienciais, ou considerando os atributos 

relacionados ao produto ou a sua utilidade para o consumidor, conforme exposto no 

capítulo II.   

O último fragmento apresentado corrobora a afirmação de Dilenschneider 

(1991) de que uma importante mudança de visão dos profissionais de marketing diz 

respeito à consciência de que a função do marketing é não só vender produtos e 

serviços como também, idéias e ideologias, inaugurando uma nova era de 

comunicação persuasiva. O autor afirma que o marketing precisa envolver o produto 

ou serviço em ideias e temas que antecipem opiniões ou preocupações do público.  

Logo, as agências de propaganda estudadas demonstraram consciência no 

que diz respeito ao uso de uma declaração de posicionamento como uma forma de 

integrar as ferramentas de comunicação, o que corrobora a idéia de que o mercado 

carioca está aplicando a CIM, uma vez que esta é uma de suas características, 

apontada por Shimp (2009).  

 

7) Declaração de posicionamento do cliente: 

 Nesta categoria foram selecionadas unidades de análise que apresentam 

questões importantes relativas à criação de uma declaração de posicionamento 

pelas empresas–cliente. Nota-se que existe a consciência da necessidade deste 

elemento para o sucesso da comunicação de marketing, tanto entre as agências 

quanto entre as empresas. 
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 Agência A: 
Aqueles que têm uma consciência da comunicação já vêm com isso pronto, 
[...]  
 
Agência B: 
Vem do cliente, ele define sim e a gente desenvolve um conceito. Até porque 
em contas internacionais, alguém já definiu, [...] 
 
Agência C: 
[...] o cliente define o target ou o posicionamento. [...] É um briefing de 
posicionamento, [...] 
[...] 
O posicionamento do produto vem do cliente, do grande cliente geralmente.  

  

Nessa categoria, das quatro agências analisadas, três admitiram que as 

empresas-cliente desenvolvem suas declarações de posicionamento, mesmo que 

seja de forma parcial. A integração na CIM se dá, sobretudo, por essa declaração de 

posicionamento que permeia todas as mensagens, fazendo com que o resultado da 

comunicação de marketing venha da justaposição de todas elas e não de cada uma 

separadamente (SHIMP, 2009). Por isso, sua definição é fundamental seja pelas 

empresas, que precisam especializar cada vez mais seus profissionais de marketing, 

seja pelas agências de propaganda, ou, ainda, de forma conjunta, conforme 

veremos na análise da próxima categoria. 

 

8) Participação da agência na definição do posicionamento: 

 Os fragmentos apresentados nesta categoria mostram que a agência de 

propaganda participa no processo de definição da declaração de posicionamento de 

seus clientes de várias maneiras. Ela pode criar a declaração de posicionamento 

para seu cliente, pode sugerir mudanças ou pode simplesmente trabalhar em 

conjunto. 

 

Agência A: 
A gente trabalha isso com o cliente, mas claro que às vezes o cliente chega 
com uma coisa meio pronta. Sempre que é possível, a agência tenta 
desenvolver um trabalho que vem desde o nascedouro que é a marca em si, 
seu conceito para depois passar para outras ações de varejo ou o que quer 
que seja. 
[...] 
[...] o conceito não dizia muita coisa da marca e aí nós fomos estudando, 
pesquisamos e a gente viu que o DNA da marca era conveniência com preço, 
que era a melhor opção, o melhor custo/benefício em decoração na cidade 
(era outro mercado). Esse era o diferencial que ninguém tinha e que era um 
DNA que a gente conseguiu perceber na percepção das pessoas do 
shopping, fazendo uma pesquisa de público.  
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Agência C: 
Óbvio que a agência, no meio do processo, pode discutir, questionar, até 
mudar; a gente pode até mudar. Os que não têm, a gente vai discutir para 
definir um posicionamento com ele. 
 
Agência D: 
O cliente traz as percepções, ele traz qual o target que ele quer falar esse 
ano, qual o objetivo que ele vai ter, essas coisas normais. Mas a gente é que 
vai dizer qual é a melhor forma, a gente ainda faz todo o planejamento pra 
chegar no conceito, pra trazer a resposta pra ele, as coisas não chegam tão 
prontinhas não, já chegam bem embaladinhas, né? 

 
 Portanto, as agências de propaganda participam da definição da declaração 

de posicionamento de seus clientes e ambos têm conhecimento deste novo recurso 

integrador das mensagens de comunicação de marketing hoje. “Uma declaração de 

posicionamento é a ideia-chave que abarca o que a marca pretende representar na 

mente de seu mercado-alvo e transmite, de modo consistente, a mesma ideia 

através de todos os canais de mídia.” (SHIMP, 2009, p. 34). A integração em 

comunicação de marketing atualmente consiste em apresentar as diversas 

mensagens falando com uma única voz. Os dados levantados, nessas três últimas 

categorias confirmam a suposição de que, no mercado carioca, a declaração de 

posicionamento já está sendo utilizada, desenvolvida pelo cliente, pela agência de 

propaganda ou por ambos.  

 

9) Relação agência/cliente: 

 Os fragmentos destacados nesta categoria demonstram bem que como a 

relação agência/cliente vem sofrendo variação e como esta relação é afetada pelo 

perfil de ambas as empresas envolvidas.  

 

Agência A: 
[...] Aqui não predomina um modelo, depende mesmo do cliente. Se o cliente 
tem o marketing para administrar...é híbrido, tem os dois casos. Isso está 
meio relacionado com a maturidade em marketing da empresa. 
[...] 
[...] Agora aqui é uma agência que tem uma origem de atendimento, isso faz 
muita diferença também nesse perfil da agência, porque é uma agência que 
vai estar do lado do cliente e vai tentar buscar soluções, encontrar parceiros, 
vai briefar o parceiro, orientar o parceiro para desonerar o cliente, por a gente 
fazer aqui. A gente faz muito isso também. 

 
 No caso dessas duas citações acima, a relação varia conforme a maturidade 

em marketing da empresa-cliente e, portanto, a agência procura se adaptar, mas 

sempre procurando cooperar com seu cliente da maneira mais ampla possível, ou 

seja, procurando se envolver em todo o processo de comunicação do seu cliente. 



101 

 

 
Agência B: 
Não, esses dez anos que eu tenho trabalhado com cliente, não vejo nenhuma 
diferença. Absolutamente nenhuma diferença.  
[...] 
[...] eu acho que um atendimento, a posição que você tem em relação ao 
cliente, é a cara da sua agência. Tem agências que vão dizer: não, você não 
vai se meter tanto nessa criação, porque quando você me contratou, 
contratou para ser criativo, [...] E têm outras que não tem o menor problema 
de o cliente ficar o tempo inteiro entrando na história da criação. Tem 
agências que aceitam isso e tem agências que não aceitam isso. E eu 
trabalho numa agência que aceita mais uma forte interferência do cliente.  
[...] 
Mas eu realmente acredito que a gente está caminhando para outros critérios 
mais do que nunca. Apesar de as grandes corporações demorarem mais para 
tomar decisões, eu acho que o mundo não está mais deixando espaço para 
isso. Do início do ano para cá, eu já vejo uma velocidade de reação e a gente 
tem apresentado mais coisas diferenciadas num espaço mais curto e mais, 
porque eu acho que o mundo, de certa maneira, está pressionando, acaba 
que está pressionando. Uma concorrência grande e muito veloz e acaba que 
não tem jeito.  

 
 Já o conjunto de citações acima revela uma relação cliente/agência em que o 

cliente tem forte influência em tudo o que se refere a sua comunicação. Essa 

postura, a empresa-cliente mantém há dez anos, não dando espaço para agência 

desenvolver práticas de comunicação mais diferenciadas. Porém, no último 

fragmento, compreende-se que há uma percepção, por parte da agência, que o 

contexto atual vem pressionando as empresas-cliente, resultando em mudanças 

lentas, mas progressivas. 

 
Agência C: 
O cliente pequeno não tem uma agência de propaganda e quer fazer uma 
promoção para degustação de um produto novo, então ele chama direto a 
agência de promoção, o cara cria o conceito e produz. Quem tem 
comunicação regular em mídia é que a agência de propaganda acaba 
controlando mais.  
[...] 
O problema é que ele não tem idéia do que fazer em comunicação. Pela 
tradição ele acaba procurando uma agência de propaganda quando quer 
divulgar o produto. 

 
 Os fragmentos acima foram selecionados  porque expõem outro aspecto da 

relação cliente/agência: as empresas-cliente procuram as agências que trabalham 

com as ferramentas mais tradicionais de comunicação, propaganda e promoção, 

quando precisam fazer comunicação de marketing. Normalmente são empresas que 

sabem que precisam de algum tipo de divulgação, mas não tem especialistas em 

marketing nem em comunicação em suas empresas. 

 
 



102 

 

Agência D: 
Melhorou muito, muito mais fácil, porque fica todo mundo muito em sintonia, 
né?[...] 

 
  Este último fragmento apresenta a mudança na relação cliente/agência de 

forma positiva, associada a uma maior interação entre todos os envolvidos no 

processo de comunicação. 

 Com base nesses dados, é possível constatar que a relação entre as 

agências e seus clientes depende do nível de especialização da empresa-cliente em 

marketing e comunicação, e de seu tamanho e perfil, conservador ou moderno. Por 

outro lado, essa relação também vem exigindo das agências de propaganda a 

capacidade de oferecer um leque maior de serviços de comunicação de marketing 

(assessorias de imprensa, promoção de vendas, marketing digital, eventos etc.), 

dando idéias e coordenando o processo de execução por outras empresas de 

comunicação ou transformando-se em agências de “serviços completos" (SCHULTZ, 

1997).  

 

10) Planejamento de CIM pelo cliente: 

 Das quatro agências pesquisadas apenas a agência B e a C manifestaram-se 

a respeito do cliente como planejador de sua comunicação de marketing sem 

interferência da agência de propaganda.  

  
Agência B: 
[...] já vem com o planejamento bem desenhado [...] Na empresa de 
cosméticos francesa, a gente recebe isso pronto, que é uma coisa que a 
gente está tentando ajustar e trabalhar melhor, que é a gente poder colaborar 
e contribuir mais nessa linha mesmo da estratégia.  
[...] 
[...] eu atendo uma conta, que é essa empresa de cosméticos francesa que é 
lenta nas decisões. Ela costuma ter mais controle sobre o processo, [...] as 
coisas são mais lentas. Você toma decisões, p.ex., no ano de 2011, a gente 
definiu que todos os produtos teriam uma verba de online. E online é uma 
coisa que já está acontecendo há muito tempo. 
[...] 
De empresa para empresa tem uma diferença muito grande, tem as empresa 
que fazem o planejamento deles e que a gente, na verdade, a gente se 
encontra para ver.  

 

 A agência B admite que alguns clientes adotam essa postura, mas que isso 

varia conforme o perfil do cliente. 

 
Agência C: 
A questão é que a integração não é tão planejada assim. 
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 Já a agência C apenas fez referência ao fato de que a CIM não é tão 

planejada, ela parece ocorrer de forma espontânea, pelo cliente. 

Por conseguinte observa-se novamente que as empresas variam de postura 

no que concerne ao planejamento de suas comunicações de marketing. Podem 

desenvolver seus planejamentos, com a contratação de empresas de comunicação 

para executá-los ou buscar alguma empresa de comunicação para ajudá-las nesse 

processo. A próxima categoria vai analisar este dado ou mostrar qual a postura mais 

comum.  

 

11) Planejamento da CIM participativo:  

 As quatro agência de propaganda pesquisadas colocam- se como parceiras 

de suas empresas-cliente no processo de planejamento, senão com todas as 

empresas, pelo menos com algumas.  

 

Agência A: 
Sim, a agência planeja junto. [...] 

 
 A agência A normalmente planeja junto com as empresas, uma vez que, ao 

falar da relação cliente/agência, foi colocado que ela é “uma agência que vai estar 

do lado do cliente e vai tentar buscar soluções, encontrar parceiros, vai briefar o 

parceiro, orientar o parceiro para desonerar o cliente, por a gente fazer aqui.” A 

agência A coloca-se como parceira de seus clientes naquilo que for possível e 

necessário. 

 
Agência B: 
[...] têm outras que dividem esse momento com a gente. [...] 

 
Agência C: 
Aqui a idéia é, no início, a gente sugere muitas coisas (estratégias de 
comunicação) sem demanda do cliente. 
[...]  
Hoje as idéias saem daqui [...] 

 

Já a agência B admite que a sua participação no planejamento de 

comunicação depende da vontade e consentimento da empresa-cliente. Ao passo 

que a agência C sente-se à vontade para sugerir ações de comunicação para seus 

clientes sempre que achar conveniente e importante, participando do processo de 

planejamento com idéias. 
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Agência D: 
É construído mesmo com uma parceria entre as diversas agências. Eles não 
apresentam um planejamento para gente de comunicação de marketing, a 
gente é que devolve isso pra eles, na verdade.  

 
Por último, a agência D citou um planejamento participativo que envolve não 

só a agência de propaganda e sua empresa-cliente como também as outras 

empresas de comunicação envolvidas no processo. A empresa-cliente já tem um 

esboço de planejamento, já escolheu as ferramentas de comunicação que pretende 

usar, uma vez que contrata empresas de comunicação especializadas em diversas 

ferramentas de comunicação. 

  Os dados interpretados nesta categoria reiteram as conclusões, apresentadas 

na categoria anterior, de que as empresas-cliente variam de postura no que 

concerne ao desenvolvimento de seus planejamentos de comunicações de 

marketing. Mas, de um modo geral, prevalece o planejamento participativo, variando 

a intensidade de participação de ambas, agências e empresas. 

 

12) Planejamento da CIM pela agência:  

 Na análise da categoria anterior, já foi colocado um dado referente à agência 

A que remete a seu papel de planejadora do processo de comunicação de marketing 

de seus clientes, tal como o fragmento abaixo, mas é importante ressaltar que a 

própria coloca, em outro momento da entrevista, que esse papel é mais ou menos 

intenso e completo, dependendo do interesse da empresa-cliente. 

 

Agência A: 
[...] a agência é a grande gestora desse processo, ela tem as idéias, ela 
planeja e ela indica caminhos [...]  

 

Agência B: 
De empresa para empresa tem uma diferença muito grande, [...] 

 

O fragmento acima reafirma a idéia apresentada nas duas categorias 

anteriores de que o planejamento de comunicação pode ser feito pelo cliente, pela 

agência ou com a participação de ambos ou, até mesmo, com o envolvimento de 

outras empresas de comunicação.  

As quatro últimas categorias analisadas demonstraram que a relação entre as 

agências e suas empresas-cliente sofre variação quanto à intensidade da 

participação das agências no processo de planejamento, criação e execução da 
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comunicação de marketing de seus clientes. A participação no processo depende da 

capacidade e da necessidade das empresas-cliente de planejar e gerenciar sua 

comunicação de marketing. Outrossim, as agências costumam participar do 

processo apresentando idéias para qualquer ferramenta de comunicação e 

coordenando sua execução.  

 

13) Coordenação do processo de CIM: 

 As citações consideradas relevantes para identificar os diversos aspectos 

deste estágio do processo de comunicação de marketing foram as que esclareceram 

alguns aspectos da relação entre a empresa-cliente e sua agência que envolvem, 

muitas vezes, todas as etapas do processo de comunicação e outras empresas de 

comunicação. Também demonstra que o número de participantes e a liderança 

podem variar por várias razões.  

 
Agência A: 
[...] agência tem esse papel de gestora da CIM, ela é holística, é completa, 
mas a execução tem que ser especializada, tem que ser. Cada vez mais o 
universo da publicidade, da comunicação lida com um número maior de 
especialistas. [...]  
[...] 
Tive um cliente assim, sentava o marketing, a empresa de eventos, a agência 
online, a offline, os fornecedores todos e ela briefava todos ao mesmo tempo. 
Isso o cliente é o gestor. 
 [...] 
[...] nem sempre os clientes tem um estrutura de marketing completa, então a 
agência, supre, muitas vezes, a deficiência que as empresas têm, em seus 
marketings, de fazer esta gestão. 
[...] 
[...] a agência enxerga isso como oportunidade para você preencher esses 
espaços que são do cliente, pegando pra si a parte gestora. 
 
 
Agência D: 
[...] a gente chegou a trabalhar o que eles chamam de IMC, IMC briefing, a 
gente chegou a coordenar também, porque, em geral, é a agência que 
coordena. [...] O cliente usa a agência como centro de tudo, porque a idéia 
começa aqui, aqui começam as idéias. [...] 
[...] 
E é coordenado por nós, porque, uma vez que a gente é agência de 
comunicação, a gente coordena todos os outros parceiros, [...] 
 
 

 Assim, os fragmentos levantados da entrevista com a Agência A e D 

permitem identificar que as agências de propaganda ainda podem atuar como 

gestoras de todo o processo, além de serem as geradoras de ideias que podem 

abranger todas as ferramentas de comunicação. Como gestoras, as agências 
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podem, inclusive, ser responsáveis por coordenar o trabalho conjunto de várias 

empresas de comunicação. Pode-se perceber uma predisposição das agências em 

ocupar espaços deixados em aberto por seus clientes. Por outro lado, é possível 

notar que o papel de gestão do planejamento e da execução da comunicação pode 

também ser de responsabilidade da própria empresa-cliente. 

 
Agência C: 
Geralmente eu gerencio a maior parte dessas pessoas, dessas áreas. O 
cliente usa a agência como centro de tudo, porque a idéia começa aqui, aqui 
começam as idéias. 
[...] 
E muitas vezes, até empresas que o cliente administra direto. [...] Se eu falo: 
surgiu uma idéia aqui de fazer um trabalho tal de RP. Aí eles pegam e levam 
direto para empresa de RP deles. Não preciso eu necessariamente gerenciar 
todo mundo. 

 

Por fim, os fragmentos acima acrescentam mais uma possibilidade do 

processo de coordenação da CIM ocorrer que seria a gestão dividida entre a 

agência e sua empresa-cliente. 

Os dados levantados nesta categoria de análise e também nas quatro 

categorias anteriores sobre o relacionamento entre as agências e seus clientes, e 

sobre planejamento da CIM, permitem concluir que a relação entre as agências de 

propaganda e suas empresas-cliente está em processo de mudança. Este processo 

implica variações conforme o nível de especialização em marketing e comunicação 

das empresas-cliente e o nível de conhecimento e criatividade, por parte das 

agências de propaganda, em outras ferramentas de comunicação, para além da 

propaganda e da promoção.   

 Além disso, percebe-se um empenho das agências no sentido de participar de 

todo o processo de comunicação de marketing de suas empresas-cliente, 

planejando, criando e coordenando a execução. Este fenômeno pode ser visto como 

uma reação das agências de propaganda a progressiva perda do papel de 

coordenadoras do processo de planejamento e execução da comunicação de 

marketing de seus clientes, sobretudo porque a propaganda vem perdendo seu 

papel hegemônico como ferramenta de comunicação de marketing (CORRÊA, 

2006). 

 Então, as agências de propaganda desenvolveriam os programas integrados 

de comunicação marketing de seus clientes (SCHULTZ, 1997) propondo as 

ferramentas de comunicação e criando redes com outras empresas de comunicação 
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que executariam as ideias propostas pela agência, caso em que esta serviria de 

mediadora no processo de integração de todas as empresas prestadoras de serviço 

de comunicação marketing (SCHULTZ, 1997). 

 

14) Configuração e estrutura das agências:  

 Os fragmentos selecionados referem-se a três agências de propaganda e 

permitem identificar as alterações ocorridas na configuração e estrutura das 

agências de propaganda. Basicamente, houve preocupação com a especialização 

em um único aspecto, digital, online ou internet. Os fragmentos abaixo ilustram este 

aspecto. 

 

Agência A: 
A gente tem um departamento de online que é um núcleo de online dentro da 
agência, que é um núcleo ótimo, que é um núcleo do grupo. Não tem núcleo 
de eventos, [...] 
 
Agência B: 
Eu tenho produção, mídia e atendimento, em propaganda. Promoção, online, 
PDV, aí são braços, são empresas parceiras.  
 
Agência C.:  
[...] tem uma área de web, as grandes agências [...] tem uma área de web. [...] 
cada uma tem de um jeito. Não é uma coisa muito uniforme. Então, por 
exemplo, eu tenho um cara de web dentro da criação e tenho um cara de web 
dentro do departamento de mídia, e deveria ter um cara de web dentro do 
atendimento, coisa que eu não tenho. [...] Ter uma agência separada de web 
é uma forma. Então é uma agência paralela dentro da agência, mas 
subordinada a seus respectivos departamentos. [...] Pela integração [...] a 
minha criação online tem que estar alinhada com a minha criação offline, [...] 

 
 Como pode ser observado no Quadro 7, os setores de produção, mídia e 

atendimento, junto com o setor de criação, são tradicionais e considerados 

fundamentais em uma agência de propaganda. Todos são setores essenciais para o 

planejamento, criação, execução e veiculação de peças publicitárias. O investimento 

em online justifica-se por ser a internet um novo meio de comunicação em que se 

pode veicular vários formatos de propaganda, além das outras aplicações que 

caracterizam o marketing digital (nova ferramenta de comunicação).  

Portanto, a princípio, não foi identificado interesse das agências de 

propaganda em executar projetos que envolvam outras ferramentas de 

comunicação, apenas criar. Estes dados corroboram os resultados da análise das 

categorias que dizem respeito à relação entre as agências de propaganda e seus 
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clientes, e as categorias de planejamento da CIM, em que as agências colocam-se 

principalmente como gestoras do processo de execução. 

 Essa mudança identificada nesta pesquisa reitera o papel das agências de 

propaganda com o surgimento da CIM que seria desenvolver os programas 

integrados de comunicação de marketing de seus clientes, propondo as ferramentas 

de comunicação e criando redes com outras empresas de comunicação que 

executariam as ideias propostas pela agência. Nesse caso, a agência de 

propaganda serviria de mediadora no processo de integração de todas as empresas 

prestadoras de serviço de comunicação de marketing (SCHULTZ, 1997). 

 A tendência, citada por Duncan e Caywood (1995), a fusões e aquisições de 

agências de comunicação na tentativa de oferecer a seus clientes o mix completo de 

comunicação e não apenas propaganda ou, conforme Schultz (1997), a 

transformação das agências de propaganda em fullservice, serviços completos, não 

foi identificada nesta pesquisa, nem como característica das agências pesquisadas 

nem citada como ocorrendo em outras agências de propaganda cariocas.  

 

15) Relação com outras empresas de comunicação:  

Os fragmentos selecionados e interpretados nesta categoria demonstram a 

existência do trabalho em conjunto de empresas de comunicação para 

concretização das comunicações de marketing de empresas, mas também a 

natureza da relação entre elas. 

 

Agência A: 
Tem cliente que tem mais de uma agência, tem a divisão dos Jobs, mas isso 
já é natural. 
[...] 
Acontece sim de trabalhar com outras empresas complementares para poder 
oferecer todos os serviços especializados. [...] A gente centraliza o processo, 
mas subempreita, pra poder atender uma demanda do cliente que não é 
nossa especialidade, [...] 
[...] não adianta você ter um planejamento que seja nota mil, uma idéia genial, 
[...] se você falha em execução, por isso, é fundamental que a execução seja 
especializada [...] 
 
Agência C: 
[...]. Hoje as idéias saem daqui e a produção fica por conta de empresas 
especializadas. 
[...] 
Isso até acontece, [...] Sentam doze empresas, uma empresa de promoção, 
uma de assessoria de imprensa etc. Não acontece muito na prática isso. 
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Agência D: 
E aí o briefing é entendido por todo mundo, cada um sob seu ponto de vista, 
sobre o órgão em que vai atuar. A gente troca, troca muita informação. 
[...] 
Eventos, essas coisas assim, a gente terceiriza. A gente constrói uma rede 
[...] 
[...] a empresa escolheu esses parceiros, eles não são nossos, [...] Pode até 
acontecer de a gente escolher os parceiros, mas a empresa X, às vezes, 
pede pra gente ou faz concorrência, [...] 
 

 
A agência A, C e D não só trabalham com outras empresas de comunicação, 

dependo da empresa-cliente, como também consideram importante a parceria com 

outras empresas de comunicação no processo de execução das ideias criadas por 

suas agências para as diferentes ferramentas de comunicação, adequadas a 

comunicação de marketing de seus clientes. 

 
Agência B: 
É, é uma empresa do Grupo. Todas são empresas do Grupo. A gente tem a 
nossa empresa de promoção, a nossa empresa de internet, tudo em nosso 
Grupo. 

 
A agência B é o exemplo de agência de propaganda que optou pela criação 

de várias empresas de comunicação, todas de propriedade do Grupo. Uma forma de 

oferecer “serviços completos” a suas empresas-cliente.  

 De qualquer modo, as agências entrevistadas consideram importante 

trabalhar com especialistas para execução de suas ideias para outras ferramentas 

de comunicação, que não a propaganda. Por isso, duas foram as alternativas 

apontadas: criar empresas especializadas formando uma holding ou trabalhar em 

conjunto com outras empresas de comunicação no estágio de execução, empresas 

consideradas parceiras e geridas pelas agências de propaganda. Nenhuma das 

agências transformou-se em agência de “serviços completos" com setores 

especializados nas diversas ferramentas dentro da agência de propaganda, uma das 

alternativas apontada por Schultz (1997), Aliás, este formato não foi citado nem em 

referência a outras agências do mercado carioca. 

 

16) Ampliação dos serviços prestados pela agência: 

Dos dados levantados na pesquisa, foram selecionadas cinco unidades de 

análise de conteúdo referentes a esta categoria e quatro foram selecionadas por 

apresentar informações que mostram como as agências de propaganda estão 

ampliando os serviços prestados a suas empresas-cliente.    
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Agência A: 
[...] mas se o cliente resolver contratar sozinho uma empresa de eventos [...] 
a agência pelo menos dá uma direção, participa como parceira, nem que seja 
encaminhando arquivos, ajuda, orienta. Não tem como, a gente não pode 
ficar olhando só para o próprio nariz, tem que ver o que o cliente precisa 
também.  
[...] 
As agências de propaganda podem se desenvolver para um modelo de 
agências de comunicação, porque, na verdade, a agência é a grande gestora 
desse processo, ela tem as idéias, ela planeja e ela indica caminhos que 
podem ser ações de guerrilha, ações de underline, de ponto de venda.  
[...] 

Porque tudo comunica, [...] Por exemplo, o supermercado X, a agência foi até 
o local, colocou câmera e foi até o ponto-de-venda para ver o que não estava 
legal, o que poderia ser melhorado, contribuiu com idéias, não era só o 
anúncio, eram ideias que iam incrementar o próprio ponto-de-venda. 

 

As citações revelam que há uma disposição da agência em ampliar seus 

serviços, porém no âmbito da criação, planejamento e da gestão da execução dos 

trabalhos. Fica claro que este processo pode ser mais ou menos intenso conforme o 

interesse e necessidade de cada cliente. Outrossim, há a consciência de que a 

execução dos trabalhos deve ser feita por empresas especializadas nas ferramentas 

de comunicação.  

 
Agência C: 
Depende, por exemplo, se eu vou, é como uma agência, você faz o 
comercial? Não eu não faço, eu não tenho nem uma câmera aqui, eu 
terceirizo, eu contrato uma produtora. A agência terceiriza tudo, o único 
produto que ela fornece é idéia, então eu contrato um fotógrafo, eu contrato 
câmera. Então, se eu vou fazer uma promoção, eu crio, às vezes, a idéia da 
promoção. A idéia desse curso de inglês que eu falei, foi criada aqui. Eu 
contratei uma agência de promoção [...] 

 
As citações revelam que há uma disposição da agência em ampliar seus 

serviços, porém no âmbito da criação, planejamento e da gestão da execução dos 

trabalhos. Fica claro que este processo pode ser mais ou menos intenso conforme o 

interesse e necessidade de cada cliente. Outrossim, há a consciência de que a 

execução dos trabalhos deve ser feita por empresas especializadas nas ferramentas 

de comunicação. 
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4.2 SÍNTESE DA INTERPRETAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

 

 A análise e interpretação dos dados levantados nesta pesquisa, uma vez 

confrontados com a teoria utilizada como base para esta investigação, apresentaram 

os seguintes resultados: 

1) As agências de propaganda cariocas conhecem e praticam a CIM e as 

empresas-cliente de maior porte, também. No entanto, as nomenclaturas, 

comunicação integrada de marketing e CIM, são pouco conhecidas e utilizadas. 

Outros termos são usados como fullservice, 360º, IMC, IMC briefing. Esse estudo 

atesta o grau de aceitação e progresso da CIM no mercado carioca, o que, 

segundo Schultz (2004) é fundamental para conhecer sua abrangência e 

relevância. 

 

2) A flexibilidade na escolha das ferramentas de comunicação, característica da 

CIM, segundo Shimp (2009), é uma mudança ainda em processo no mercado 

carioca, por implicar profissionais de marketing especializados em todas as 

ferramentas de comunicação, o que para Schultz (1993), Shimp (2009) e Baker 

(2005) é uma das barreiras para implementação da CIM.  

As agências estão conscientes da necessidade de ampliar a sua capacidade de 

ofertar novas formas de contato entre empresas e consumidores (SHIMP, 2009), 

fazendo sugestões, apresentando idéias em outros campos da comunicação de 

marketing.  

Existe a preocupação em adequar as ferramentas de comunicação ao público-

alvo e em minimizar os custos da comunicação das empresas-cliente, mas sem 

perder em qualidade.  O objetivo de comunicação foi apontado como 

determinante na escolha das ferramentas de comunicação. Por definição, o 

objetivo de comunicação é o que a comunicação pretende alcançar ao longo de 

todo o processo ou nas suas diversas etapas, o que ela pretende provocar no 

público-alvo (PREDEBON, 2008). Esta variável reitera o foco no cliente, a 

preocupação em afetar o comportamento do consumidor e em criar laços com o 

mesmo, três características da CIM, apontadas por Shimp (2009). 
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3) As agências de propaganda estudadas demonstraram consciência no que diz 

respeito ao uso de uma declaração de posicionamento e que algumas empresas 

associam idéias e ideologias a suas marcas, inaugurando uma nova era de 

comunicação persuasiva (DILENSCHNEIDER,1991)  

As empresas-cliente desenvolvem suas declarações de posicionamento, mesmo 

que seja de forma parcial, situação em que as agências de propaganda 

participam da definição da declaração de posicionamento de seus clientes. Os 

dados levantados nessa pesquisa permitem sugerir que, no mercado carioca, as 

empresas já utilizam a declaração de posicionamento, desenvolvida pelo cliente, 

pela agência de propaganda ou por ambos, como uma forma de integrar as 

ferramentas de comunicação, o que corrobora a idéia de que o mercado carioca 

está aplicando a CIM, uma vez que esta é uma de suas características, apontada 

por Shimp (2009). 

 

4) A relação entre as agências de propaganda e suas empresas-cliente está em 

processo de mudança. Este processo implica variações conforme o nível de 

especialização em marketing e comunicação das empresas-cliente e o nível de 

conhecimento e criatividade, das agências de propaganda, em outras 

ferramentas de comunicação, para além da propaganda e da promoção.   

Percebesse um empenho das agências no sentido de participar de todo o 

processo de comunicação de marketing de suas empresas-cliente, planejando, 

criando e coordenando a execução. As agências de propaganda estão reagindo 

a progressiva perda do papel de coordenadoras do processo de planejamento e 

execução da comunicação de marketing de seus clientes, sobretudo, porque a 

propaganda não é mais a ferramenta mais utilizada na comunicação de 

marketing (CORRÊA, 2006). 

Por isso, as agências de propaganda procuram participar dos programas 

integrados de comunicação marketing de seus clientes (SCHULTZ, 1997) 

propondo as ferramentas de comunicação e criando redes com outras empresas 

de comunicação que executariam as ideias propostas pela agência, caso em que 

esta serviria de mediadora no processo de integração de todas as empresas 

prestadoras de serviço de comunicação marketing (SCHULTZ, 1997). 
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5) O único setor ou especialização novo em que as agência investiram, foi o online, 

pois a internet é um novo meio de comunicação em que se pode veicular vários 

formatos de propaganda, além das outras aplicações que caracterizam o 

marketing digital (nova ferramenta de comunicação).  

As agências entrevistadas consideram importante trabalhar com especialistas 

para execução de suas ideias aplicadas a outras ferramentas de comunicação.  

Por isso, duas foram as alternativas apontadas: criar empresas especializadas 

formando uma holding ou trabalhar em conjunto com outras empresas de 

comunicação no estágio de execução, empresas essas consideradas parceiras e 

geridas pelas agências de propaganda ou pela empresa-cliente. Nenhuma das 

agências transformou-se em agência de “serviços completos" com setores 

especializados nas diversas ferramentas dentro da agência de propaganda, uma 

das alternativas apontada por Schultz (1997) e Dilenchneider (1991). Aliás, este 

formato não foi citado nem em referência a outras agências do mercado carioca. 
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 O objetivo final desta pesquisa foi alcançado, uma vez que a investigação 

realizada revelou como a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, ao identificar 

práticas características da CIM atualmente utilizadas neste mercado, de forma 

consciente, e as consequências de sua aplicação, considerando o ponto de vista das 

agências de propaganda.  

 Ao confrontar os resultados da análise e interpretação das evidências com os 

objetivos intermediários, as conclusões foram: 

 Com o uso da CIM, o processo de seleção e utilização das ferramentas de 

comunicação está ocorrendo de forma mais flexível e diversificada 

considerando, sobretudo, o contato mais eficiente com o público-alvo. É 

uma mudança ainda em processo no mercado carioca, por implicar 

profissionais de marketing especializados em todas as ferramentas de 

comunicação. As agências estão conscientes da necessidade de ampliar a 

sua capacidade de ofertar novas formas de contato entre empresas e 

consumidores, adequando as ferramentas de comunicação ao público-alvo 

e minimizando os custos da comunicação das empresas-cliente. 

 No que diz respeito ao uso de uma declaração de posicionamento, as 

agências de propaganda demonstraram consciência de seu uso e 

importância. As empresas-cliente já estão desenvolvendo suas 

declarações de posicionamento, mesmo que seja de forma parcial, 

situação em que as agências de propaganda participam da definição da 

declaração de posicionamento de seus clientes.  

 A relação entre as agências de propaganda e suas empresas-cliente está 

em processo de mudança o que implica variações dependendo do nível de 

especialização em marketing e comunicação das empresas-cliente e do 

nível de conhecimento e criatividade, das agências de propaganda, em 

outras ferramentas de comunicação, para além da propaganda e da 

promoção.  As agências de propaganda estão se empenhando em 

participar de todo o processo de comunicação de marketing de suas 

empresas-cliente, planejando, criando e coordenando a execução, e 

trabalhando, muitas vezes, com outras empresas de comunicação.  
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 Quanto às mudanças ocorridas na configuração e estrutura das agências 

de propaganda com a aplicação da CIM, um único setor novo ou área 

especializada nova foi criado nas agências, o online. As outras 

ferramentas de comunicação são executadas por empresas de 

comunicação terceirizadas ou por empresas do mesmo grupo da agência 

de propaganda. 

No que diz respeito à suposição desta pesquisa, o resultado foi o seguinte: 

 Confirmou-se a suposição de que a CIM vem sendo no mercado carioca, 

pois esta pesquisa identificou as práticas características da CIM utilizadas 

neste mercado e as conseqüências de sua aplicação. As agências de 

propaganda e suas empresas-cliente estão utilizando, de forma mais 

flexível, as ferramentas de comunicação e estão conscientes da 

necessidade de utilizar uma declaração de posicionamento na CIM. 

Outrossim, as agências de propaganda vêm ampliando sua participação 

no processo de aplicação da CIM de suas empresas-cliente. A 

configuração e a estrutura das agências de propaganda sofreram poucas 

mudanças, uma vez que a opção foi pela parceria com outras empresas 

de comunicação, mudança também provocada pela aplicação da CIM no 

mercado carioca. 

 Entre as práticas identificadas, está o uso mais flexível das diversas 

ferramentas de comunicação com a seleção das mais adequadas ao público-alvo e 

o desenvolvimento e a utilização de uma declaração de posicionamento como tema 

integrador de todas as mensagens da CIM.  Quanto às conseqüências da aplicação 

da CIM para as agências de propaganda foram identificadas mudanças na relação 

entre as agências de propaganda e suas empresas-cliente relativas a seu 

envolvimento no planejamento, criação, execução e coordenação do processo de 

comunicação de marketing das empresas-cliente. Outra mudança identificada foi na 

configuração e na estrutura das agências, com o surgimento de uma nova área, 

especializada em Internet e a ampliação da rede de empresas de comunicação que 

participam da CIM das empresas-cliente.  

 É importante ressaltar que as redes de empresas formadas para o 

planejamento, criação e execução da CIM ampliaram-se e podem se constituir 

seguindo o modelo dos Quadros 6 e Quadro 7, elaborados por este pesquisador 

baseado em Martins (1999), Baker (2205) e Predebon (2008). 
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 O primeiro modelo representa uma rede de subcontratação de primeiro nível 

formada para desenvolver o projeto de comunicação de marketing de uma empresa- 

cliente. Nesse caso, a agência de propaganda é a empresa principal responsável pela 

coordenação dos fluxos internos à rede.   

Já o segundo modelo representa uma rede de subcontratação em que a 

empresa-cliente é a principal responsável pela coordenação dos fluxos internos à rede 

a partir de seu departamento de marketing, sendo a gerência de propaganda e 

promoção o principal contato com as empresas especializadas nas diversas 

ferramentas de marketing. Neste caso, a agência de propaganda pode fornecer apenas 

o serviço específico de sua ferramenta ou, ainda, exercer papel de liderança na rede no 

que se refere a coordenação do processo de execução dos trabalhos das outras 

empresas de comunicação.   

Uma das principais contribuições desta dissertação é demonstrar como 

algumas práticas na área de comunicação de marketing, detectadas através de 

diversos estudos desde os anos de 1990, estão sendo utilizadas pelo mercado 

carioca. Porém, algumas mudanças, características e necessárias para o uso da 

CIM de forma eficiente e eficaz, ainda não aconteceram, mas, de qualquer modo, 

estão em processo. É importante ressaltar que algumas mudanças ainda estão em 

andamento em outros mercados e são consideradas por teóricos como Baker 

(2005), Schultz e Kitchen (1997), e Shimp (2009) como barreiras a aplicação da 

CIM.  

Sobretudo, em relação à flexibilidade no uso da ferramentas de comunicação 

e na utilização de uma declaração de posicionamento, este estudo revela a 

importância do planejamento de comunicação por ser o momento que envolve 

decisões baseadas em uma série de informações, pois são muitas as variáveis a se 

considerar: o objetivo de marketing, o problema de comunicação da empresa, entre 

outras questões. Os dois depoimentos abaixo revelam a necessidade de um  

conhecimento aprofundado de cada uma das variáveis do processo de planejamento 

que, portanto, indica, como indispensável, a especialização, cada vez maior, de 

todos os profissionais comprometidos com a CIM. 

 

   Agência A: 
Antes você tinha os meios, hoje você tem milhares de pontos de contato, 
então a gestão disso ficou muito mais complexa, porque não é só uma 
questão de compra de espaço e a questão operacional, mas a questão de 
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inteligência, de em que momento eu vou acionar qual ponto de contato e que 
objetivo tem a minha campanha. É um objetivo de engajamento? É um 
objetivo de venda de varejo? Se for engajamento, então, beleza, vamos fazer 
redes sociais, que tem vocação para isso. Mas se é varejo, então televisão, 
encarte, você saber usar esses pontos de contato faz a grande diferença.  
 

Agência C: 
Esse é o trabalho da agência, criar isso aí a partir de um briefing também. E é 
muito difícil. É das coisas mais difíceis [...] você chegar numa frase que 
resuma isso tudo que o cliente quer, 

  

Por outro lado, revela também a importância do desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas que ampliem o conhecimento sitematizado relativo aos 

diversos aspectos da CIM. Isso serviria de fonte para os profissionais do mercado de 

marketing e comunicação e também poderia enriquecer, sobremaneira, os cursos já 

existentes nessas áreas, nos diversos níveis de formação, ou gerar novos cursos. 

Assim, seguem sugestões para futuros estudos: 

1) Investigação de como a CIM está sendo aplicada no mercado carioca, 

examinando as práticas de comunicação de marketing do ponto de vista 

das empresas-cliente.  

2) Estudo quantitativo relativo aos modelos de redes de empresas de 

comunicação com o objetivo de identificar os mais utilizados, considerando 

o nível de especialização das empresas-cliente em marketing e 

comunicação, seu tamanho e atuação geográfica. 

3) Análise de planos de CIM com o objetivo de identificar as ferramentas de 

comunicação mais utilizadas, os objetivos de comunicação e o público-

alvo, procurando entender a função de cada uma dessas variáveis no 

processo de comunicação. 

4) Estudo da relação das agências de propaganda com suas empresas-

cliente procurando identificar as variáveis que determinam a maior ou 

menor intensidade de envolvimento das primeiras com o planejamento, 

criação, execução e gestão da CIM. 

5) Pesquisa aprofundada das diversas ferramentas de comunicação, 

considerando suas características, sua função, as linguagens que utilizam 

e seu público-alvo. 
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APÊNDICE 1: 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 
HU: CIM – Mercado carioca 

File:  [D:\DISSERTAÇÃO AG PROP\Database CIM\Mercado carioca] 

Edited by: Admin 

Date/Time: 2012-01-02 16:06:10 

______________________________________________________________________ 

 
Code: Ampliação dos serviços prestados pela agência {6-0} 

 
P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (28:28) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc  

 (12:12) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (7:7),  (7:7),  (9:9),  (20:20) 

 
Code: Configuração e estrutura da agência {7-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (31:32) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (32:32),  (32:32) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (10:10),  (10:10),  (33:34) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (22:22) 

 
Code: Conhecimento da ICM, CIM ou comunicação integrda de marketing {7-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (4:5),  (11:11) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (4:4),  (5:6) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (9:10) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (4:4),  (29:30) 

 
Code: Coordenação do processo de CIM {16-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (5:5),  (11:11) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (28:28),  (30:30),  (32:32),  (32:32) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (12:12),  (31:32) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (9:9),  (9:9),  (10:10),  (22:22),  (22:22),  (22:22),  (30:30),  (30:30) 

 

 
Code: Declaração de posicionamento como tema integrador {9-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (16:17),  (17:17),  (20:20),  (20:20) 
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P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (14:14),  (14:14),  (14:14),  (14:14),  (14:14) 

 
Code: Declaração de posicionamento do cliente {5-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (17:17) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (26:26),  (26:26) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (19:20) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (14:14) 

 
Code: Ferramentas de comunicação com custo menor {3-0} 

 
P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (8:8),  (13:13) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (18:18) 

 
Code: Ferramentas de comunicação e adequação ao público-alvo {9-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (12:13),  (13:13),  (14:15),  (15:15) 

P 2: Planejamento/Agência C - PD.doc 

 (13:13),  (16:16),  (16:16) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (24:24),  (25:25) 

 
Code: Ferramentas de comunicação selecionadas pelas agências de propaganda {7-0} 

 
P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (8:8),  (13:14) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (27:27) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (6:6),  (9:9),  (17:18),  (27:27) 

 
Code: Ferramentas de comunicação selelcionadas pelas empresas-clientes {8-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (28:28),  (30:30) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (8:8),  (30:30) 

P 3: Atendimento/Agência B - PD.doc 

 (10:10),  (13:13),  (27:27) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (20:20) 

 
Code: Participação da agênciaa na definição do posicionamento {4-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 

 (21:22) 

P 2: Planejamento/Agência C -PD.doc 

 (26:26) 

P 4: Atendimento/Agência A - PD.doc 

 (14:14),  (15:15) 
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Code: Planejamento da CIM pela agência {6-0} 

 
P 1: Planejamento/Agência D - PD.doc 
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