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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.
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