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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as particularidades da publicidade e 
propaganda, analisando o seu surgimento, no Brasil e no RN, passeando pelas 
funções dentro de uma agência de publicidade e os serviços prestados pelo 
profissional da propaganda. Uma abordagem sobre o papel do marketing de 
serviços, na qual será feita uma definição do que é serviço e quais os principais 
serviços de uma agência. Um levantamento sobre a quantidade de agências de 
propaganda em Mossoró/RN, para a realização de uma pesquisa descritiva, que visa 
entender a percepção do empresário mossoroense que atua em propaganda em 
relação ao mercado local, que engloba o seu entendimento referente aos 
profissionais e colaboradores, aos seus concorrentes e clientes.  Pode-se perceber, 
por exemplo, que 100% dos empresários entrevistados acreditam ser importante a 
graduação na área de atuação. A perspectiva teórica fundamenta-se, principalmente 
nos conceitos históricos da propaganda (SANT’ANNA, 2002), Marketing de Serviços 
(KOTLER e KELLER, 2006); (LAS CASAS, 2006) e Pesquisa (GIL, 2008). 
 
Palavras-chave: Publicidade & Propaganda, Marketing de Serviços, Agência de 
Propaganda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the particularities of publicity and advertisement, 
analyzing its arising, in Brazil and RN, walking through functions inside of an 
advertisement agency and the rendered services by the advertisement professional. 
An approach about the part of service marketing, in which will be made a definition of 
what is service and which are the main services of an agency. A lifting about the 
quantity of advertisement agencies in Mossoró/RN, to the development of a 
descriptive, that seeks to understand the perception of the mossoroense manager 
that acts in advertisement related to local market, conglobating its understanding that 
refers to professional and collaborating stuff, to its competitors and clients. It can be 
seen, for example, that 100% of the interviewed managers believe in the importance 
of the graduation in the area. The theoretical research is grounded, mostly, in the 
historical concepts of advertisement (SANT’ANNA, 2002), Service Marketing 
(KOTLER and KELLER, 2006); (LAS CASAS, 2006) and Research (GIL, 2008). 
 
Key words: Publicity & Advertisement, Service Marketing, Advertisement Agency. 
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INTRODUÇÃO 

 

A publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de 

ideias associadas a empresas, produtos ou serviços. Devido ao cenário econômico 

atual, a concorrência mostra-se cada vez mais acirrada entre as organizações e a 

busca por atividades que traga maior visibilidade de seus produtos e/ou serviços 

aumentou. A propaganda tornou-se uma ferramenta fundamental para o sucesso de 

uma organização, pois uma mídia bem elaborada gera maior visibilidade na 

competição do mercado.  

 Uma das estratégias utilizadas pelas organizações, visando despertar o 

interesse dos consumidores, consiste na divulgação dos bens e serviços que 

produzem e prestam, por meio de ações e de atividades que estão diretamente 

ligadas a Publicidade e Propaganda que, por muitas vezes, não recebem o seu 

devido tratamento pelos gestores. Por isso, visamos entender o cenário da 

propaganda mossoroense e principalmente entender a visão dos empresários de 

propaganda de Mossoró/RN em relação ao mercado local.  

Como apresenta o dicionário Aurélio (2001), a percepção é a maneira como 

nós vemos, julgamos, conceituamos, qualificamos as coisas no mundo e em nós 

mesmos, ou seja, é a função que permite ao ser humano receber, elaborar e 

interpretar a informação que chega do ambiente circundante por meio dos sentidos 

(visão, audição, paladar, olfato e tato). Entretanto, mesmo em situações em que 

produtos e serviços são considerados de qualidade, como facilidade de distribuição 

e as condições de pagamento, que são consideradas situações ideais, o resultado 

pode não ser atraente para as organizações caso as ações e mensagens 

publicitárias não sejam realizadas de forma adequada e coerente, o que prejudica o 

empresário da propaganda diretamente, pois ele perde o cliente que teve sua mídia 

veiculada de maneira ineficiente.  

A publicidade passou por diversas mutações e, como diz Milton Lara (2010), 

falar de publicidade e propaganda é traçar sua origem desde uma época em que a 

propaganda era feita boca-a-boca, até os tempos atuais. Hoje, com o advento das 

novas tecnologias, existem diversas mídias e profissionais preparados para 

desenvolver qualquer tipo de campanha publicitária. Existem vários tipos de 

propagandas, mídias, agências, produtoras e várias formas de se falar com os 
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consumidores. A publicidade se aperfeiçoou com o tempo e as novas tecnologias se 

tornaram parte do cotidiano.  

Por este motivo, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico da 

propaganda no Brasil e no mercado local. Por meio da pesquisa descritiva de 

levantamento, se buscou entender a visão do empresário do ramo da propaganda 

no cenário de Mossoró/RN.  

Ao ser feito esse levantamento por meio de pesquisa, foi possível 

compreender a percepção dos donos de agências de publicidade em Mossoró sobre 

o mercado local, sobre seus colaboradores e a importância de profissionais 

formados na área, sobre seus clientes e seus concorrentes e, de certo modo, traçar 

um perfil de cada agência em Mossoró/RN. 

Dividido em três capítulos, o presente trabalho está organizado da seguinte 

forma: no primeiro capítulo, são feitas discussões em torno da temática do 

surgimento da publicidade e propaganda, abordando alguns conceitos intimamente 

ligados à atividade publicitária e uma breve diferenciação entre Publicidade e 

Propaganda, às suas raízes históricas no mundo e no Brasil, passando pelo 

surgimento da publicidade mundial, como chegou e se consolidou no Brasil, assim 

como alguns relatos de seu surgimento no Rio Grande do Norte e em Mossoró, que 

é o palco da pesquisa.  

O levantamento sobre a história da propaganda mossoroense foi feito de 

forma primária, devido à falta de materiais que levam o tema à discussão. Deste 

modo, foi necessária a realização de algumas entrevistas com pessoas que fizeram 

e fazem parte da história da publicidade em Mossoró/RN. 

A publicidade e a propaganda são caracterizadas como serviços, desse 

modo, no segundo capítulo, o marketing de serviços é o tema abordado com o 

intuito de entender o que é serviço, quais deles podem ser utilizados pelas agências 

de propaganda, suas características, como a intangibilidade de um serviço, e uma 

breve diferenciação entre bens e serviços.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia usada durante a pesquisa, 

que em um primeiro ponto toma como perspectiva a pesquisa bibliográfica realizada 

por meio de leituras de materiais já publicados envolvendo estudos centrais ao tema 

e, em um segundo ponto, é realizada uma pesquisa descritiva com a utilização de 

um questionário contendo perguntas sobre a agência, sobre colaboradores, sobre 

concorrentes e mercado, direcionado aos empresários de propaganda. Mossoró 
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possui atualmente 17 agências de publicidade, das quais 15 agências foram 

visitadas, e foram obtidas respostas apenas de 08 agências. É possível observar 

quais são as vantagens e as desvantagens do mercado mossoroense e como é 

avaliado por eles mesmos o desempenho dos profissionais de propaganda de 

Mossoró/RN. 

O método de abordagem utilizado nesta pesquisa é o descritivo, que como 

definido por Gil (2008), tem o intuito de descrever as características de uma 

determinada população ou grupo, no caso desta pesquisa, os donos de agência de 

publicidade em Mossoró/RN, com o uso da técnica do questionário, para um 

levantamento eficaz do tema abordado. 

Foi feito um resgate histórico da publicidade mossoroense e uma relação 

entre as características do serviço com as atividades publicitárias, procurando 

entender qual a percepção dos empresários de propaganda mossoroenses em 

relação aos clientes, aos concorrentes, a mão de obra e ao mercado de forma mais 

abrangente. Para atingir esse objetivo também foi realizada pesquisa por meio de 

entrevistas e um questionário pré-estabelecido com perguntas de múltiplas escolhas 

como: tempo de agências, números de funcionários e clientes, tipos de serviços 

prestados.  
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1 CAPÍTULO: HISTÓRIA DA PROPAGANDA 

 

“Sem publicidade não há espírito público, e sem 
espírito público não há nação que não decaia” 

(Benjamin Disraeli). 

 

1.1 Definição de Propaganda 
 

A comunicação é um processo natural no ser humano, que necessita 

comunicar-se para que possa expressar sentimentos, valores e ideais. Dentro da 

comunicação, a Publicidade e Propaganda são fundamentais para disseminar esses 

valores e ideias. Apesar de, em alguns momentos, ser usadas como sinônimos, 

Publicidade e Propaganda não possuem necessariamente o mesmo significado. A 

publicidade é a “Qualidade do que é tornado público: a publicidade dos debates 

judiciários; conjunto de meios empregados para tornar conhecida uma empresa 

industrial ou comercial, para propagar um produto, etc” (AURÉLIO, 2001, p. 566). 

 Sua origem veio do latim publicus (que significava público), dando origem ao 

termo publicité, em língua francesa. Antigamente, o termo publicité referia-se à 

publicação ou leitura de leis, éditos, ordenações e julgamento, que traz o significado 

de tornar público. É um substantivo feminino, extremamente ligado à cultura e à 

sociedade. Capaz de emitir e mudar opiniões, ela tem o poder de transformar as 

tendências da moda e da arquitetura, ampliar o alcance da informação e dos 

valores, transformar aspirações em consumo e mensagens comerciais em vendas e 

lucro.   

Já a Propaganda traz um significado diferenciado, porém ligado à publicidade. 

 

sf 1 – propagação de princípios, ideias e conhecimentos ou teorias. 2 
– forma de promover o conhecimento e a aceitação de ideias, 
produtos e etc., por meio da veiculação de mensagens pagas; 
publicidades. 3 – arte e técnica de planejar, criar, executar e veicular 
mensagens de propaganda; publicidade (AURÉLIO, 2001 p. 562). 

 

A Propaganda é o gerúndio do verbo em latim propagare (verbo propagar), 

que significa a propagação de princípios e teorias. O termo teve origem em 1622, 

com o então Papa Gregório XV, quando fundou a Congregatio de Propaganda Fide 
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– Congregação de Propaganda ou Propagação da Fé, com o intuito de propagar e 

monitorar a fé cristã nas missões estrangeiras.  

Segundo Sant’Anna (2002), quando se fala comercialmente sobre as duas 

expressões, Publicidade e Propaganda, elas são tratadas como sinônimas dando a 

entender que se referem à promoção de vendas e para vender. Nesse caso, em 

virtude da origem eclesiástica da palavra Propaganda, muitos preferem usar a 

palavra publicidade, entretanto, hoje, as palavras são usadas de forma indistintas. 

Das definições que vimos, podemos dizer: 

 
Que a publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, um 
serviço ou uma firma; Que seu objetivo é despertar, na massa 
consumidora, o desejo pela coisa anunciada, ao criar prestígio ao 
anunciante; Que faz isso abertamente, sem encobrir o nome e 
intenções do anunciante; Que os anúncios são matérias pagas 
(SANT'ANNA, 2002, p. 76).  

 

A publicidade é, de fato, um grande meio de propagar um conceito, capaz de 

criar uma necessidade de consumo na grande massa, utilizando-se de diversas 

técnicas com a finalidade de persuadir, e a cada ano aperfeiçoa seus métodos 

acompanhando o avanço das novas tecnologias e utilizando de suas ferramentas. 

Kotler (1998, p. 587), ao definir a propaganda como “qualquer forma, não 

pessoal, de apresentação ou promoção de ideias, bens ou serviços, paga por um 

patrocinador não/ou identificado”, aponta dois caminhos que diferem da publicidade 

e propaganda segundo o pensamento da comunicação social.  

Para a técnica persuasiva, a publicidade é o que pode ser chamada de 

comercial, que é entendida como a promoção de produtos e serviços, ou seja, 

publicidade é paga, entretanto, quando é inserida em uma estratégia de marketing, a 

publicidade é um elemento não pago. Quando o elemento propaganda é inserido na 

comunicação social traz o conceito de causas e valores sociais ao serviço de 

interesse público, aos institucionais que visam informar a população sobre alguma 

utilidade pública, a promoção de ideias. Já no marketing, como afirma o autor, é 

tornar públicas tais ideias por meio de pagamento de um fornecedor/patrocinador, ou 

seja, é um elemento pago.  Assim podemos dizer que, genericamente, publicidade 

significa tornar público e propaganda significa implantar uma ideia ou uma doutrina 

na mente alheia.  
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Comercialmente falando, anunciar visa promover vendas e para 
vender é necessário, na maior parte dos casos, implantar na mente 
da massa uma ideia sobre o produto. Todavia, em virtude da origem 
eclesiástica das palavras, muitos preferem usar publicidade, ao invés 
de propaganda; contudo hoje ambas as palavras são usadas 
indistintamente (SANT'ANNA, 2002, p.75). 

 

Recentemente, com o surgimento da era industrial e das novas tecnologias, a 

concentração econômica e a produção em massa trouxeram como consequência a 

necessidade de aumentar o consumo dos bens produzidos. Para que esta 

necessidade seja atendida, as técnicas publicitárias foram se aperfeiçoando durante 

o passar dos anos. A publicidade tornou-se mais persuasiva, sendo capaz de tornar 

pública uma marca, empresa, produto ou serviço, a fim de despertar o desejo do 

consumo dos produtos anunciados. Hoje, todas as áreas humanas se beneficiam da 

publicidade, desde médicos em geral, engenheiros, empresas de todos os portes, o 

mercadinho da esquina, até o camelô no centro da cidade. A comunicação, 

especificamente, a propaganda, tornou-se a alma do negócio, ela ajuda e estimula a 

venda e agrega benefícios econômicos ao país.   

 

1.1.1 Normas da publicidade Brasileira 
 

Devido ao crescimento da publicidade e propaganda brasileira e em busca de 

uma maneira de proteção para com a liberdade de expressão na propaganda, 

surgiu, em meados dos anos 70, o CONAR - Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária. Na época, o governo federal pensava em 

sancionar uma lei criando uma forma de censura prévia à propaganda, ou seja, 

nenhum anúncio poderia ser veiculado sem antes passar por uma análise e receber 

um carimbo “De Acordo” ou algo semelhante, que permitia a veiculação da 

propaganda na imprensa nacional.  

Diante dessa ameaça, veio uma resposta chamada autorregulamentação, que 

foi sintetizada num código, que teria a função de zelar pela liberdade de expressão 

comercial e defender os interesses de todas as partes envolvidas no mercado 

publicitário, incluindo até o consumidor e as suas necessidades. A ideia brotou a 

partir de um modelo inglês e ganhou forças pelas mãos de alguns dos maiores 

nomes da publicidade brasileira. Foi aprovado em 1978 pelo III Congresso Brasileiro 

de Propaganda.  
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Para que não fosse cometida nenhuma injustiça, Mauro Salles e Caio 

Domingues, reconhecidos como principais redatores do Código, secundados por 

Petrônio Correa, Luiz Fernando Furquim de Campos e Dionísio Poli, representando 

respectivamente as agências, os anunciantes e os veículos de comunicação, foram 

os três que articularam de forma longa e paciente o reconhecimento do Código pelas 

autoridades federais, convencendo-as a engavetar o projeto de censura prévia e a 

confiar que a própria publicidade brasileira era madura o bastante para se 

autorregulamentar. As normas estão dispostas em 50 artigos e 21 anexos 

específicos, sobre publicidade de alimentos, refrigerantes, cervejas, vinhos e demais 

bebidas alcoólicas, automóveis, medicamentos isentos de receita médica, etc. 

(CONAR, 1966). 

Devido à necessidade de acompanhar a sociedade em evolução, o Código foi 

atualizado diversas vezes. Na última atualização, em 2011, passou a disciplinar os 

apelos de sustentabilidade que, segundo o CONAR (2011, anexo U), “é papel da 

Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a 

formação de valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários”. Desde 

então e até esta data, o CONAR já analisou e instaurou mais de 7 mil processos 

éticos e promoveu vários tipos de conciliações entre associados em conflito. Nunca 

foi desrespeitado pelos veículos de comunicação e, nas raras vezes em que foi 

questionado na justiça, saiu-se vitorioso.  

Para cuidar da ética na publicidade e evitar a veiculação de campanhas 

ofensivas, abusivas, enganosas ou que desrespeitem consumidores, agências e 

anunciantes, é necessário atender aos preceitos básicos que definem essa ética 

dentro da publicidade, que são: todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e 

respeitar as leis do país, deve ser preparado com o devido senso de 

responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais, deve ter 

consciência da responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor, deve 

respeitar o princípio da leal concorrência e deve respeitar a atividade publicitária e 

não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta.  

Toda e qualquer pessoa que se sentir ofendida com a propaganda veiculada, 

pode realizar uma reclamação junto ao CONAR, independendo se são 

consumidores, autoridades, associações e empresas. O CONAR avalia a 

reclamação e determina se houve ou não abuso na propaganda. Essas reclamações 

podem ser feitas sem nenhuma despesa para o reclamante, por meio do site.  
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O próprio CONAR mantém um serviço de monitoria que acompanha as 

publicidades veiculadas na mídia. Reclamações objetivando anúncios e campanhas, 

exceto propaganda político-partidária e eleitoral, podem ser feitas ao Conselho de 

Ética, que avalia as reclamações.  

A participação da sociedade civil no Conselho de Ética do CONAR é limitada 

a 24 membros, ou um quarto desse total. Os demais membros representam os 

segmentos empresariais ligados à publicidade. Além disso, esses 24 membros são 

escolhidos pelo Conselho Superior, que é composto exclusivamente por 

representantes destes mesmos segmentos empresariais. O CONAR não aprova 

nenhuma espécie de censura prévia feita a propaganda. Sant’Anna (2002) define o 

consumidor como um rei e para defendê-lo veio o CONAR. 

O CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, assim como o CONAR, é 

uma entidade que foi criada em 1998 pelas principais organizações do mercado 

publicitário brasileiro. São cinco entidades de veículos – uma delas é a ANJ – 

Associação Nacional de Jornais. Duas que representam as agências de publicidade 

e uma que representa os anunciantes. O surgimento do CENP deu-se quando se 

compreendeu a necessidade e importância de atualizar as normas-padrão, cujas 

bases foram lançadas no 1º Congresso da Propaganda, em 1957. Em 1998, esses 

dirigentes se reuniram, atualizaram as normas-padrão, tornaram tais normas 

públicas e fundaram o CENP para que zelasse por elas.  

O negócio da propaganda no Brasil é normatizado por, pelo menos, duas leis 

federais e pela Constituição. Abaixo dessas leis federais, existem as normas-padrão 

da atividade publicitária. O Conselho Executivo do CENP tem 23 membros efetivos e 

igual número de suplentes, todos indicados pelas entidades fundadoras, além desse 

organismo, temos o Conselho de Ética - com atuação absolutamente independente - 

e a Diretoria Executiva, que acompanha todos os atos administrativos e de 

normatização interna da atividade (CENP, 2014). 

É a tradução de um sistema bastante complexo, pode ser chamado de 

modelo de negócios da publicidade brasileira e tem por base as determinações da 

Lei 4.680/65, que designa ao veículo a fixação do percentual dos valores investidos 

em mídia destinados à agência de publicidade. Esse percentual, para os que 

participam do ambiente de autorregulação não deve ser inferior a 20%, é o que é 

chamado dentro das agências publicitárias de comissão. Quando o CENP trata da 

remuneração, trata da manutenção econômica de todo o ecossistema que mantém o 
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funcionamento da agência de publicidade. Outros aspectos que as normas atendem, 

dizem respeito ao comportamento ético do mercado, no que se refere ao respeito 

que as agências devem ter pela independência dos anunciantes e dos veículos de 

comunicação. Da mesma maneira, existem regras e recomendações de 

comportamentos, de práticas, para os veículos sem comprometer as atividades das 

agências de publicidade. 

Nos registros do CONAR e do CENP, não há menção a existência de órgãos 

parecidos em outros países, nem mesmo qualquer lei que trate desse assunto e 

nenhuma entidade que tenha conseguido com êxito o que o mercado brasileiro 

conseguiu com o CENP, que é ter na mesma mesa os anunciantes, os veículos de 

comunicação e as agências de publicidade. No entanto, é possível que cada país 

tenha desenvolvido suas próprias regras publicitárias.  

 

1.2 Funções de uma agência  
 

Agência de publicidade ou agência de propaganda, como também é 

conhecida, é uma empresa responsável pela criação, planejamento, produção e 

veiculação de campanhas publicitárias, gerenciando todas as atividades 

relacionadas à comunicação, assim como assessorar o anunciante em suas 

necessidades de propaganda. Uma agência é dividida nos seguintes setores: 

 Atendimento – é a área da agência que mantém contato direto com o cliente. 

Para Corrêa (2008), atendimento é um profissional de negócios com base nas 

técnicas de comunicação, prospecção, contato publicitário, representante, 

entre outros. É na relação com o cliente que se encontra a maior importância 

do Atendimento Publicitário. Esse profissional, que exerce a função de 

atendimento, deve pensar como cliente e agir como agência, por ser a 

imagem externa da agência; ainda, segundo o autor, o atendimento tem que 

conhecer profundamente o seu negócio e o do cliente e deve ter um perfil 

proativo, uma boa oratória e, essencialmente, treinar técnicas de persuasão, 

não somente para vender a ideia, mas também para transmitir a mensagem. 

Antes de tentar contribuir para o negócio dos clientes, é preciso entender o 

mundo deles, as culturas nas quais eles operam, as verdadeiras dinâmicas de 

suas marcas e do mercado. É preciso prever as ameaças para o cliente no 

mercado e assegurar o futuro promissor do cliente. 
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 Planejamento – pode-se dizer que o planejamento é o cérebro da agência. 

Em alguns casos, especialmente em agências de pequeno porte, não há um 

profissional específico para esse serviço. Nesse caso o atendimento e o setor 

de criação, juntos, discutem o planejamento de determinado cliente e/ou 

marca. Segundo Julio Ribeiro (2008), fazer planejamento consiste em 

descobrir maneiras de aumentar o produto e/ou marca, e para isso existem 

algumas técnicas de planejamento, uma delas é o brainstorm, uma espécie 

de discussão criativa livre, da qual muitas vezes saem boas ideias. Então, o 

planejamento deve buscar soluções para a queda da marca e planejar ações 

futuras. 

 Pesquisa – uma questão importante sobre a pesquisa é: saber o que se quer 

saber. Em alguns casos, em especifico em Mossoró, o serviço de pesquisa é 

terceirizado. A pesquisa busca saber o que os clientes sentem ao usar 

determinado produto ou marca, é importante ouvir o consumidor e transmitir 

suas crenças para os diferentes departamentos da agência, é a essência do 

trabalho da equipe de Planejamento e Pesquisa. Pesquisar vai além de 

apenas perguntar, quando se utiliza de técnicas exclusivas, desenvolvem-se 

projetos de pesquisa preocupados em fazer as perguntas certas, da forma e 

na situação mais adequada. E se necessário, como afirma Julio Ribeiro 

(2008), mudar a imagem do produto diante do consumidor. 

 Mídia – Esses profissionais atuam como conselheiros de investimentos que 

administram os orçamentos de cada cliente. O que se busca sempre é 

construir e sustentar a liderança da marca. A função do Mídia em uma 

agência é propor estratégias para que a mensagem chegue ao público-alvo, 

ou seja, pesquisar os melhores veículos de comunicação nos quais os 

anúncios terão maior visibilidade para o target1 que o produto busca atingir. 

Sant’Anna (2002) fala que este serviço fica encarregado das negociações, 

requisições e do controle das encomendas de compras de espaço dos 

veículos de comunicação. 

 Produção – Juntamente com a criação, é o departamento que organiza a 

produção do que foi criado. Em alguns casos, um único profissional exerce a 

                                                 
1 Target, em inglês, quer dizer alvo. No dicionário, encontramos estas definições: s. alvo; objetivo, 
propósito, meta. v. mirar no alvo, direcionar; intencionar; ter como objetivo. Em Marketing: No caso da 
publicidade, não necessariamente é o público-alvo, mas os objetivos gerais a que se quer atingir com 
a estratégia de comunicação. 
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função do Mídia e Produção. Sant’Anna (2002 p. 269) define a produção 

como um “verdadeiro serviço de compras, que comporta tanto mais 

especialistas de gêneros diferentes quanto mais importante é a agência”. A 

produção trabalha com o banco de dados dos fornecedores de serviços como 

gráficas, das produtoras de tv, empresas de mídia externa, mídia interativa, 

dentre outras, que podem ser regionais, estaduais, nacionais e, em alguns 

casos do exterior, dependendo da necessidade do cliente. A produção 

manuseia e organiza os orçamentos e os calendários de execução e de 

entregas; define prioridades e resolve problemas de arte-finalização com a 

Criação. 

 Criação – O papel da criação é aumentar a eficácia de determinado produto, 

tendo-se em vista que uma propaganda criativa ganhar maior visibilidade e 

prende muito mais a atenção do consumidor. Nenhuma marca será percebida 

como líder se ela imitar as ações e as abordagens das suas concorrentes. 

Também não será líder se não fizer uma conexão com os consumidores. É 

um profissional ligado ao responsável pelo setor de redação, juntos, formam a 

chamada dupla de criação. Segundo Julio Ribeiro (2008), para que essa 

dupla obtenha bons resultados, ela deve ser igual ao beijo: tem que ter 

química. É de fato um dos profissionais mais bem valorizados no mercado de 

Mossoró devido à escassez de pessoas que trabalhem com as ferramentas 

adequadas. Existe uma alta rotatividade desses profissionais entre as 

agências locais.  

 Redação – Um dos importantes pilares do núcleo criativo de uma agência 

publicitária é a redação. O uso apurado da língua portuguesa é um dos 

princípios fundamentais nos veículos de comunicação, que têm a grande 

responsabilidade de promover e desenvolver marcas perante os 

consumidores. É uma função que pode ser exercida por um profissional 

formado em comunicação, tanto em publicidade como em jornalismo, como 

também formado em Letras - Língua Portuguesa. A atuação desse 

profissional dentro de uma agência visa à elaboração de textos envolventes e 

persuasivos para a comunicação de produtos e serviços. Também recebem 

um cuidado especial os títulos e chamadas, afinal são eles que despertam um 

interesse inicial pela leitura de determinado anúncio. Para Sant’Anna (2002), 

a elaboração de um texto exige uma técnica especial, seja na elaboração de 
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textos para locutores, em rádios e TV’s, que envolva o receptor e o anúncio, 

sejam anúncios gráficos que envolvam textos. O redator atua em parceria 

com o diretor de arte, compondo assim a dupla de criação, encarregada de 

apresentar as mensagens em imagem, som e texto, seguindo o briefing2 de 

Marketing, que foi preparado pelo profissional do atendimento, estabelecido 

pelo cliente.  

Assessoria de Imprensa e Social Mídia, que em alguns casos são exercidos 

pelo mesmo profissional, Relações Públicas, Promoção de Vendas e Tráfego são 

também departamentos de uma agência. No entanto, nem todas as agências 

possuem profissionais que exerçam essas funções, especialmente agências de 

pequeno porte. Para Marcélia Lupette (2009) existe um fluxograma dentro de uma 

agência de propaganda que mobiliza as funções da agência, este segue a seguinte 

ordem: 

 

Figura 1 

 

Figura 1 - Fluxograma de uma agência de Propaganda segundo Lupette (2009) 

 

Após seguir esse fluxograma, a campanha segue para os veículos de 

comunicação. 

 

1.3 História da Propaganda Mundial 
 

Existem relatos da propaganda no antigo império Romano, mas nessa época 

a propaganda era feita apenas pelo tradicional boca-a-boca e as pessoas ainda não 

tinham a consciência de sua existência. Foi na Igreja Católica, no século XVII, que o 

termo “propaganda” foi utilizado pela primeira vez. Nessa época, a Igreja Católica 

                                                 
2 O briefing trata-se de um conjunto de informações ou dados coletados a partir de reuniões ou 
conversas para o desenvolvimento de trabalhos ou peças publicitárias. O briefing deve possibilitar a 
criação de um roteiro de ações para o desenvolvimento de serviços (seja para solucionar problemas, 
indicar rotas de ação ou facilitar o processo criativo).  
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Apostólica Romana possuía um grande poder e a propaganda foi utilizada como 

meio de propagação e na manutenção da fé da população, após a crescente perda 

de fiéis durante a Inquisição.   

Circulava semanalmente nas ruas da Inglaterra jornais que, no final do século 

XVII, apareciam com propagandas que anunciavam livros, imóveis e medicamentos, 

que eram muito requisitados no período, devido à grande incidência de doenças 

devastadoras no continente Europeu. Sant’Anna (2002), afirma que com a conquista 

desse novo meio de comunicação, o jornal, teve início a propaganda moderna 

aplicada ao mundo dos negócios. 

No século XIX, com o aumento da economia houve uma expansão nas 

propagandas, um exemplo é os Estados Unidos, onde os classificados tornaram-se 

mais populares preenchendo muitas páginas de jornal com pequenos anúncios de 

itens variados. No início do século XX, os cartazes apontaram a importância da 

imagem na comunicação externa.  

No começo do rádio, em 1920, não existiam propagandas, mas com o passar 

do tempo e com a sua popularização, os programas passaram a ser patrocinados 

por um anunciante, nos quais era feita apenas uma menção simples no início e outra 

no final da programação.  

No decorrer da Primeira Guerra Mundial a propaganda foi uma arma muito 

utilizada para persuadir a opinião pública a favor da Inglaterra, com seu ponto forte 

na promoção do ódio. Durante a Segunda Guerra Mundial, os conceitos de 

propaganda obtiveram grande avanço, pois tanto os norte-americanos quanto os 

ingleses faziam propagandas preconceituosas, com a intenção de manipular os seus 

soldados contra seus inimigos. Do lado alemão as propagandas falavam sobre a 

superioridade racial ariana sobre os judeus e o título de ministro da propaganda foi 

atribuído ao alemão Paul Joseph Goebbels.  

Devido ao advento da era industrial, a produção em massa e a consequente 

necessidade de aumentar o consumo dos bens produzidos, foi necessário 

aperfeiçoar a técnica publicitária. 

 

Com o advento da produção em massa para o mercado que já 
principiava superar a fase de consumir apenas o essencial, viram-se 
os industriais forçados a encontrar meios mais rápidos de escoar o 
excesso de produção de máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e 
velozes (SANT’ANNA, 2002, p. 5). 
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A propaganda deixou de ser apenas um instrumento e passou a ser um fato 

importante para o desenvolvimento social e econômico. Com suas técnicas de 

persuasão aprimoradas, tornou-se mais fácil induzir as grandes massas a consumir 

produtos não essenciais que suprissem suas necessidades básicas, como: comer, 

vestir, morar, tratar da saúde, etc. Segundo Milton Lara (2010), a publicidade tornou-

se uma ferramenta indispensável para o mercado e o surgimento de um profissional 

especializado no agenciamento de anúncios e cartazes foi um passo natural. Houve 

uma intensa preocupação com a estruturação de uma agência, levando as agências 

a serem divididas como são hoje. Milton Lara (2010) cita a prestação de serviços de 

uma agência como texto, arte, produção e mídia. Atualmente, as agências são 

estruturadas como: atendimento, redação, mídia, produção, planejamento, criação, 

financeiro e cada cargo encarrega-se por seu departamento.  

 

1.4 História da Propaganda Brasileira 
 

A publicidade brasileira teve um grande impulso a partir da vinda de D. João 

VI. D. João é indicado como aquele que trouxe muitos aspectos da modernidade 

europeia para o Brasil, que vivia como Colônia Portuguesa. A corte trouxe o 

essencial do aparato de um Estado soberano: a alta hierarquia civil, religiosa e 

militar, aristocratas e profissionais liberais, artesãos qualificados, servidores 

públicos. Para muitos estudiosos, na transferência da corte para o Rio, se iniciou a 

fundação do Estado brasileiro moderno e deu-se o primeiro passo em direção à sua 

verdadeira independência. Mesmo que formal e juridicamente, o Brasil ainda 

permanecesse algum tempo como colônia portuguesa.  

Após sua fuga de Portugal, decretou a abertura dos portos, e em 1808, libera 

a importação de qualquer mercadoria transportada por navios portugueses ou 

estrangeiros em paz com a coroa de modo que os produtos ingleses foram os mais 

favorecidos. Desse modo, a libertação promovida por D. João VI permitiu moldar o 

comportamento cultural, social e econômico das pessoas que habitavam o país.  

Os portugueses trouxeram ao Brasil toda à modernidade da Europa 

influenciando o país por meio da criação da Escola de Medicina da Bahia, da 

Imprensa Régia, do Banco do Brasil e de várias outras instituições.  

Segundo Marilia Graf (2001), por volta de 1810 surgiu o dinheiro de papel em 

substituição às moedas, rapidamente tornando-se popular. Nesse contexto, surge o 
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jornal Gazeta do Rio de Janeiro, e nele o primeiro anúncio. Antes do jornal, toda 

forma de publicidade era feita boca-a-boca e, a princípio, o jornal era feito para 

relatar os acontecimentos da Europa, ou seja, produzido e editado no Brasil, mas 

feito para os europeus que habitavam no Brasil. O anúncio inaugural, de imóvel, 

fundou os classificados. Logo, os anúncios imperaram por todo século com 

propagandas de aluguel, compra, venda de imóveis, escravos, carruagens, que 

ofereciam produtos ou serviços. No entanto, houve uma intensa multiplicação dos 

artigos e dos serviços. Com o tempo vieram alguns cartazes, painéis pintados e 

panfletos avulsos, que eram pregados em locais movimentados, como restaurantes 

e bares, ou entregues nas ruas em locais comerciais.  

Alguns anos depois, por volta de 1900, começam a aparecer no Brasil as 

revistas, que eram mais voltadas as crônicas sociais e cotidianas. A partir de então, 

começaram a surgir os primeiros anúncios de página inteira, com até duas cores e 

ilustrações mais aprimoradas. As acomodações da fase anterior cederam lugar às 

novidades, aos desenhos e às cores admiráveis, por isso houve uma visível 

superposição e, com o desenvolvimento econômico que promoveu um crescimento 

urbano capaz de abrigar diversas atividades profissionais e setores de negócios que 

necessitam comunicar sua existência no mercado, via-se, então, a necessidade de 

uma pessoa integralmente dedicada a esse serviço, surgindo o agenciador de 

anúncios, uma profissão que no começo era interna, mas que, no entanto, foi 

necessário ampliar à medida que ganhou rua e cliente. 

 Assim deu início os primórdios do negócio publicitário no Brasil, que está 

diretamente ligado ao veículo. O agente, sozinho ou associado a outro, 

posteriormente se transformaria em uma agência, uma empresa desenvolvida para 

servir o jornal e a revista, naquilo que significasse propaganda, do anunciante ao 

anúncio. A publicidade, de fato, está no sangue dos brasileiros; mascates, 

ambulantes e tropeiros foram os primeiros vendedores, pioneiros das vendas por 

telefone, catálogos e posteriormente Internet. Na época, ninguém era cliente, e sim 

freguês. Nos anos seguintes, por volta de 1860, foram surgindo os primeiros painéis 

de rua, as bulas de remédio e panfletos de propaganda. E ainda, posteriormente, 

vieram as ilustrações. Marcondes Pyr (2001, p. 20) ressalta que as peças 

publicitárias nasciam da junção de vários elementos, assinala que “da literatura e do 

jornalismo a publicidade importou o texto; do desenho e da pintura, trouxe as 

ilustrações”.  
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Uma das primeiras agências de publicidade, aqui no Brasil, teria surgido por 

volta de 1913, em São Paulo, e se chamava Eclética. Nesse período, já havia um 

grande aprimoramento nas propagandas estrangeiras. Devido esse avanço os 

brasileiros importavam algumas propagandas de fora do país para ter como 

exemplo, o que não se assemelhava com a cultura brasileira da época e mesmo 

assim servia para a divulgação de produtos. 

Por volta de 1930, chegou ao Brasil a primeira agência de propaganda norte-

americana, que trouxe a publicidade com fotos aos anúncios brasileiros. 

 

A propaganda incorpora os avanços e as conquistas da sociedade, e 
os coloca a serviço da comunicação comercial. A evolução das 
técnicas e dos recursos da fotografia produz um impacto enorme na 
sociedade. O jornalismo incorpora rapidamente esses avanços e, em 
pouquíssimo tempo, tem sua própria forma de abordagem 
fotográfica, o fotojornalismo (PYR, 2001, p. 31).  

 
O surgimento do rádio foi uma grande inovação para a publicidade no Brasil 

por volta de 1930. A partir daí, a propaganda ganhou sons, músicas e vozes. Foi 

então o surgimento dos spots, jingles e rádio novelas.  

No dia 18 de setembro de 1950, foi inaugurada em São Paulo a primeira TV 

do Brasil: a TV Tupi, que revolucionaria a publicidade brasileira de uma forma que 

nunca havíamos visto. Na época não havia VT’s, então as imagens iam para o ar ao 

vivo, e a maioria das propagandas eram feitas por mulheres, já que o público mais 

atingido eram as mulheres.  

Surgiu então uma maior disputa em relação ao mercado publicitário, os 

trabalhos publicitários tornaram-se mais elaboradas. Em 1953, os consumidores 

passaram a ter a sua disposição várias marcas de um mesmo produto nas gôndolas 

dos supermercados. 

A publicidade brasileira acompanhou cada processo de mudança dentro da 

sociedade. Por volta da década de 50, as mulheres tinham o costume de ficar em 

casa ou saiam para fazer compras e eram sempre atualizadas do que estava 

acontecendo. Os homens usavam de toda sua sensualidade e não respeitavam 

alguns tabus da época. Por causa dessas mudanças de comportamento houve uma 

supervalorização do homem na publicidade, que passa a ser a estrela principal das 

propagandas da época. Segundo Marcondes Pyr (2001), a publicidade passou a 

exercer um papel que hoje o faz tão bem: de um espelho no qual as pessoas olham 
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e são capazes de ter referência aceita e comum de quem são, o que é feito de bom, 

o que é moderno e o que não pode perder de jeito nenhum, sob o risco de ficar por 

fora dos avanços.  

Em 1968, surge a lei da publicidade, com a qual cria feições de um negócio 

de verdade, na definição de regras que colaboram para o melhor desenvolvimento 

da propaganda. Surgiu também, nessa época a sofisticação de técnicas e 

ferramentas do marketing, que passam a ser trabalhadas de forma integrada: 

promoção, vendas, publicidade. O setor de criação ficou mais forte e surgiu a dupla 

de criação, que é composta por: redator e diretor de arte, sendo usada até hoje.  

Na ditadura militar, houve censura. Era proibido dizer o que se pensava 

diretamente. Por outro lado, o governo da época investiu muito em publicidade para 

difundir seus valores, assim como ocorreu no Nazismo. Por volta do final dos anos 

70, e em uma parte dos anos 80, a propaganda viveu sua fase de ouro, quando se 

tratava de imaginação e originalidade. Em festivais internacionais, o Brasil trouxe 

para casa vários prêmios. E ainda nos anos 80, foi oficializada a existência do 

Conselho de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, que até hoje defende os 

consumidores de propagandas enganosas, ou até mesmo ruins. Ainda na década de 

80 a publicidade perdeu toda a força que havia obtido nos anos anteriores, mas 

sobreviveu nos dez anos seguintes. Os anunciantes não possuíam verbas para 

investir em propaganda por causa da inflação que assombrava o país. O setor não 

soube criar alternativas para sair da decadência e por isso as agências perderam o 

alto poder que conquistaram na ditadura militar.  

Nos anos de 1990, a internet se consolidou, o que se tornou o fato mais 

importante da época. Na gestão de Fernando Collor de Melo e com o congelamento 

dos preços, as agências passaram por vários problemas financeiros, com diminuição 

no quadro de funcionários e o desempenho foi péssimo devido a pouca verba para o 

setor. Com Fernando Henrique Cardoso em 1994, o Brasil cria um novo plano 

econômico para o país e uma nova moeda: o real. Assim houve uma retomada dos 

investimentos em propaganda e inicia-se a fase mais importante do setor criativo. 

Desde então, o Brasil é considerado a terceira potência mundial em criação 

publicitária, pelos elogios que recebe dos países de Primeiro Mundo e pela 

quantidade de prêmios que conquistou em festivais internacionais. Assim, como o 

único país que possui, efetivamente, um órgão que regulamenta a propaganda 

nacional, o CONAR.   
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Na sociedade brasileira, renda e consumo existem, mesmo quando a 

atividade econômica não caminha bem. Mas, na medida em que ela ganha 

músculos, e como não há leis artificiais para deter as ofertas de produtos e serviços, 

como acontecia nos anos 90, a cadeia se torna mais forte: maiores atividades 

econômicas geram mais renda, que por sua vez, levam para uma maior quantidade 

de consumo, gerando assim, mais lucro. Segundo o CENP, nos últimos anos a 

economia cresceu mais de 50%, e o investimento publicitário cresceu quase 72%. 

Os consumidores de baixa renda ganharam poder de compra, com crescimento 

econômico que vem ocorrendo desde 2007, isto teve e tem um efeito positivo nos 

meios de comunicação, pois, pode-se dizer que estamos vivendo o melhor momento 

da publicidade brasileira, que é referência no exterior devido a sua criatividade. 

Nunca se anunciou tanto no Brasil (CENP – 2008). 

 

1.5 Contextualizações Históricas da Propaganda no Rio Grande do Norte e em 
Mossoró 

 

A Publicidade tornou-se essencial para um negócio e nesse processo 

espalhou-se por todo o Brasil, chegando ao Rio Grande do Norte3. Por volta da 

década de 90, o mercado local era constituído por 16 empresas cadastradas à 

antiga Associação das Agências de Propaganda, que depois se transformou em 

Sindicato das Agências de Propaganda do RN – SAP/RN. Entre essas empresas 

estavam incluídas apenas oito agências de Publicidade e Propaganda, que eram: 

Dumbo, Máxima, TP Publicidade, RAF Comunicação, Faz Propaganda, Armação 

Propaganda, Garra Propaganda e Briza Propaganda.  

Esta Associação se transformou em sindicato, que por sua vez, passou a ser 

denominado de Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Norte - 

SINAPRO/RN, e hoje está associado a Federação Nacional das Agências de 

Propaganda - FENAPRO, entidade sindical de grau superior objetivando, conforme o 

atual estatuto, proporcionar uma maior assistência ao crescimento do mercado local 

de agências. Atualmente estima-se a existência de 100 agências de propaganda no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

                                                 
3 Para obter informações sobre o surgimento das agências de propaganda no estado do Rio Grande 

do Norte e na cidade de Mossoró foi necessário visitar algumas agências e realizar algumas 
entrevistas, pois não foi possível encontrar material bibliográfico ou outras fontes que permitissem 
uma pesquisa mais ampla. 
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No momento, segundo o que se encontra no site da Sinapro, são um total de 

16 agências associadas. A grande maioria é sediada em Natal/RN, as quais são: 

Art&C Comunicação, Aragão Publicidade, Base Comunicação Ltda, Bora 

Comunicação Ltda, Dois A Publicidade Ltda, Executiva Propaganda Ltda, Faz 

Propaganda, Marca Propaganda, Mariz Comunicação Ltda, New Comunicação Ltda, 

Personal Marketing Ltda, Raf Comunicação e Marketing, Ratts Ratis Comunicação & 

Assessoria Empresarial Ltda, Top10 Propaganda Ltda, Virttus Multimidia & Design 

Ltda. Entre as 16 agências associadas, apenas a Personal Marketing é de 

Mossoró/RN. 

Hoje, o estado do Rio Grande do Norte, segundo o guiadoestudante.com, 

possui quatro universidades que ofertam os cursos de Publicidade e Propaganda ou 

Marketing, sendo uma estadual e uma federal, que dispõem do curso de 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, e duas privadas 

que dispõem do curso de Marketing e Publicidade e Propaganda. Estas são, 

respectivamente: a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – públicas e, a Universidade 

Potiguar (UNP) e Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte (FATERN) – privadas, 

as quais são responsáveis pela formação de novos profissionais na área da 

propaganda, bem como técnicos em Marketing, tornando o mercado mossoroense 

em um mercado empregador na área da propaganda.  

E em Mossoró não foi diferente, em entrevista com Paulo César de Oliveira, 

conhecido por muitos empresários de propaganda de Mossoró/RN como o 

proprietário da primeira agência de propaganda da cidade, o mesmo afirma que com 

o surgimento dos veículos de comunicação em maior número, como TVs e Rádios 

FM em Mossoró, viu-se a necessidade de uma agência específica de propaganda na 

cidade. Eram duas as existentes, mas caracterizadas principalmente pelos serviços 

de corretagem de anúncio vinculado ao meio Rádio nos anos 80, eram 

respectivamente Vanuza Publicidade e Caby Publicidade.  

E em 10/02/1989 surgiu a Pauco Propaganda, de Paulo César de Oliveira – 

proprietário da agência – então responsável pelos setores comerciais dos jornais 

Gazeta do Oeste e Rádio Gazeta de Areia Branca/RN. Era desenvolvido, a partir 

daquele momento, os primeiros contatos com o cliente/anunciante (atendimento) em 

busca da “venda” dos espaços publicitários disponíveis (mídia) e então com a 

necessidade de elaboração (planejamento) dos anúncios (criação) a pedido dos 
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mesmos e como forma de concretização do negócio em si. De fato, era o primeiro a 

oferecer serviços dentro do conceito “propaganda de resultado”, em que o foco 

passou a ser atender o cliente/anunciante em suas necessidades de comunicação 

para com os potenciais consumidores de seus produtos e serviços, utilizando-se 

para isto as diversas plataformas de mídia Eletrônica (Rádio AM/FM e TVs), 

Impressa e Exterior (Outdoor), as quais passaram a surgir em conformidade com o 

crescimento econômico experimentado pela nossa cidade. 

No mesmo período do surgimento da Pauco Propaganda, surgiu no mercado 

mossoroense Vanuza Publicidade e Caby Publicidade e com o tempo surgiu a 

Modus Propaganda e nos meados dos anos 90 vieram a Alvo Propaganda e a BN 

Propaganda, ainda na mesma década surgiram Brito Propaganda, Dragão e Padrão 

Publicidade, das quais, apenas a Pauco Propaganda e a Alvo Propaganda atuam 

até hoje. Na época do surgimento do mercado publicitário local, era quase 

impossível formar equipes devido à falta de pessoal capacitado.  

Atualmente, o mercado publicitário dá mostras de que virou um setor 

empregador e destino de muitos. Devido a um processo natural do crescimento da 

cidade, há uma maior especialização de mão de obra e houve um crescente número 

de agências de propaganda. No momento, Mossoró dispõe das seguintes agências: 

Alfa & Ômega, A.C Comunicação, Alvo Propaganda, Ação Marketing, Bosco 

Comunicação, Elevare Comunicação, Ideia Publicidade, Level Comunicação, MAIS 

Publicidade, Opa! Comunicação, Personal Marketing, Quattro Mídia, Quinze 

Comunicação, Quixote, WH6, Fuá Digital, Zumba Comunicação. Dessas agências, 

segundo o site do CENP, em pesquisa feita em julho de 2014, três são certificadas: 

Elevara, Quixote e Zumba; e apenas a Personal Marketing tem participação na 

SINAPRO. 
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2 CAPÍTULO: MARKETING DE SERVIÇOS 

 

“Marketing não é a arte de descobrir maneiras 
inteligentes de descartar-se do que foi produzido. 
Marketing é a arte de criar valor genuíno para os 
clientes. É a arte de ajudar os clientes a tornarem-
se ainda melhores. As palavras-chave dos 
profissionais de marketing são qualidade, serviços 
e valor” 

(Philipe Kotler). 

 

 

2.1 Definição de Marketing  
 

Em um mercado tão competitivo como o atual existem alguns fatores que 

fazem a diferença e que tornam uma empresa líder de mercado em detrimento de 

outras. O mercado é quem leva a empresa ao topo. É ele que define os critérios de 

procura de produtos, que define ou redefine necessidades, que desenvolve os 

mecanismos de reconhecimento cognitivo e emocional, por isso, percebê-lo é tão 

importante.  

Uma das melhores e mais operacionais ferramentas para se ter uma 

percepção mais correta do mercado consiste na elaboração de um plano de 

marketing, o que se revela fundamental para atingir as metas pré-estabelecidas.  

Para Kotler e Keller (2006), o marketing traz, em seu significado, o conjunto 

de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das vendas, diante de quatro 

possibilidades que são: preço, distribuição, comunicação e produto. Fala ainda que, 

em sentido amplo, o marketing é a concepção da política empresarial, na qual o 

desenvolvimento das vendas desempenha um papel predominante.  

Um ingrediente quase indispensável para o sucesso de negócios futuros, com 

ações cuidadosas e devidamente planejadas, aumenta mais ainda a chance de 

sucesso. Para Kotler (2010), a nova definição de marketing é baseada nas 

considerações e desejos dos cidadãos globais, como respeito ao meio ambiente, 

aos valores humanos (da mente, do coração e do espírito) e às novas tecnologias. 

Envolve a satisfação das necessidades humanas e sociais, de maneira simples, 

supre as necessidades lucrativamente. Desta forma, há um planejamento em tudo 

que envolve o produto, de forma a obter os melhores resultados, administrando 

melhor os recursos, medindo melhor as expectativas, sem nunca perder de vista a 
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diversidade das percepções, dos processos comunicacionais e dos paradigmas 

culturais. 

Segundo Sant’Anna (2002, p. 16) o “marketing implica conhecer o que o 

consumidor necessita ou deseja”, por isso a necessidade de estudo sobre as causas 

e os mecanismos que regem as relações de troca (bens, serviços ou ideias) e 

pretende que o resultado de uma relação seja uma transação (venda) satisfatória 

para todas as partes que participam no processo. Em algumas ocasiões, se faz 

necessário a renovação da marca no mercado, do que simplesmente mantê-la.  

O marketing, originalmente, é oriundo da economia, mas alçou voos próprios 

e independentes quando se constatou que a base de conhecimento para o uso do 

marketing precisava ser maior, mais abrangente, compreendendo, entre outras: 

sociologia, antropologia, estatística e psicologia. Ainda, para Kotler (2003), o 

marketing é o gerenciamento de demandas. O marketing procura o equilíbrio entre a 

oferta e a demanda. 

Marketing não é a arte de descobrir maneiras inteligentes de descartar-se do 

que foi produzido. Marketing é a arte de criar valor genuíno para os clientes. É a arte 

de ajudar os clientes a tornarem-se ainda melhores. 

 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e 
desejos insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial 
de rentabilidade, especifica que mercados-alvo serão mais bem 
atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e 
programas adequados para servir a esses mercados selecionados e 
convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao 
cliente (KOTLER, 2013, p. 11).  

 

O marketing pode ser visto como um conjunto de conhecimentos, oriundos de 

diversas áreas do saber que tenham aplicação para facilitar as trocas que se 

efetuam no mercado. Marketing é mais que aplicação, metodologia, prática dos 

conhecimentos que favoreçam o estabelecimento de trocas proveitosas no mercado, 

enfim, é mais tecnologia do que ciência. 

Para a AMA - American Marketing Association (2014), o marketing é definido 

como "o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, 

promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais". Neste tipo de definição, mais 

operacional, o marketing é visto como um apanhado de conceitos de outras áreas. 
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Porém, alheios a isto, os estudiosos de marketing continuam avançando em seus 

estudos com o intuito de dar sustentação às necessidades do mercado e aos 

decorrentes lançamentos, subdividindo-se em vários grupos de estudo. 

Os tipos de Marketing podem ser melhor entendidos da seguinte forma: 

 

QUADRO 1 – Tipos de Marketing 

  

Para Kotler (2013) é um modelo que 

beneficia as carreiras e vivências pessoas. 

Ou seja, é uma estratégia usada para a 

promoção pessoal de modo que alcance o 

sucesso, e mude a maneira que as pessoas 

olhem para quem a utiliza. 

 

        

 

Marketing Político 

 

Para Kotler (2013) é uma estratégia 

usada dentro do campo político, com o 

objetivo de estreitar os laços entre um 

determinado grupo de pessoas em relação a 

um candidato. 

 

 

 

Marketing Interno ou Endomarketing 

 

Estratégias usadas com base nos 

interesses dos funcionários de empresas. 

Como define Kotler (2013), é o marketing 

usado dentro da própria empresa para 

benefício do funcionário. 

 

 

 

 

Marketing de Serviços 

 

Kotler (1988) fala de serviços como 

qualquer benefício que se possa oferecer ao 

outro. São estratégias que objetivam a 

análise, o planejamento, a implementação e 

o controle de programas destinados a obter 

e servir a demanda por produtos e serviços, 

de forma adequada para os consumidores. 

Marketing Pessoal 
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Marketing de Massa 

 

Definido por Kotler (1988) como 

marketing maciço, são estratégias que se 

dedicam a produção, a distribuição e a 

promoção em massa de um mesmo produto, 

sem que haja um maior nível de 

segmentação de mercado. 

 

 

Marketing das Nações 

 

Quando se fala de Marketing das 

Nações, Kotler (2013) o define como um 

aglomerado de estratégias para construir a 

riqueza nacional. 

 

 

Marketing Social 

 

O autor define como estratégias que 

visam a transformação e mudança social, 

guiada por preceitos éticos e de igualdade 

social. 

 

 

 

 

Marketing de Relacionamento 

 

Para Kotler (2013) o marketing de 

relacionamento é uma das tendências mais 

focadas no marketing atual, pois se utiliza de 

estratégias que visam construir e sustentar a 

infraestrutura dos relacionamentos de 

clientes. É a integração dos clientes com a 

empresa, desde o projeto, desenvolvimento 

de processos industriais e de vendas. 

 

 

 

Marketing de Experiência 

 

Estratégias que visam criar vínculos 

de exclusividade e fortalecer o 

relacionamento entre uma empresa e seus 

consumidores. Para Lovelock (2001) é tornar 

as experiências dos consumidores sempre 

vivas. 
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Marketing Organizacional 

 

É o local que o marketing ocupa em 

determinada empresa, seu espaço dentro da 

organização. 

 
 

O foco principal desse trabalho é o Marketing de Serviços, de fato, uma das 

principais tendências no mundo dos negócios nos últimos anos é o crescimento 

sensacional dos serviços, que estão crescendo de maneira rápida no país.  De certo 

modo, as estáticas variam até dado momento, mas de maneira geral, pode ser 

possível atribuir 70% de toda a riqueza mundial ao setor de serviços.  

No Brasil, segundo dados do IBGE (2003), 58% do PIB (Produto Interno 

Bruto) nacional é atribuído ao setor de serviços e esse número só tende a aumentar, 

acompanhando as maiores economias e a própria velocidade que o conhecimento e 

a informação se transforma, vem multiplicando os serviços que agregam valor à 

experiência do homem.  

Ao contrário dos produtos, os serviços não podem ser colocados em um 

estoque, ou seja, devem ser produzidos e usados no momento da transação, por 

exemplo: quando um cliente perde um horário marcado no médico, não será 

colocada em estoque a hora ociosa; da mesma forma se não houver horas 

marcadas, o horário vazio do profissional será inevitavelmente perdido em termos de 

renda. Se o Atendimento de uma agência tem uma reunião com o cliente e o mesmo 

não comparece, aquele horário do profissional que havia sido reservado para a 

reunião será perdida.   

 

2.2 Fundamentos dos Serviços 
 

A importância do conceito do serviço num mundo crescentemente turbulento 

em que a mudança é a regra mais que a exceção (em que as empresas precisam 

ser flexíveis para adaptar-se a condições mutáveis e mutantes do ambiente em que 

se inserem) é a de prover uma base de estabilidade dentro da qual a flexibilidade 

possa acontecer, mostra a unificação das pessoas envolvidas na tomada de decisão 

em geral e no atendimento a clientes em particular. O termo pode ser encontrando 

na literatura para designar vários fenômenos e com diversos significados, como por 
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exemplo, “1. Ato ou efeito de servir. 2. Exercícios de cargos ou funções obrigatórias. 

3. V. trabalho. 4. Obséquio, favor. 5. Econ. Atividade econômica que não resulta 

produto tangível (ex.: assessoria de imprensa)” (AURÉLIO, 2001 p. 633). 

A introdução da temática de serviços no comércio acabou prevalecendo em 

virtude da importância do comércio internacional de serviços, apesar da oposição 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa importância dos serviços 

passa a ser estratégica, pois a quantidade e a qualidade dos serviços são fatores 

determinantes para a definição do nível de desenvolvimento econômico dos 

Estados.  

O serviço pode apresentar uma forma de declaração sucinta que carregue 

consigo a imagem central pretendida. As declarações sucintas são melhores para 

serem lembradas e comunicadas. Pretende, portanto, carregar uma mensagem clara 

a todas as partes e grupos interessados: o que e como pretendemos fazer para 

gerar e entregar o pacote de valor resultante de nossa operação? Esse pacote de 

valor oferecido tem, então, que ser explicitado pelos gestores da operação para que 

ele possa de fato se realizar. Analisar esse pacote de valor do serviço pode ajudar 

neste sentido, segundo Bateson e Hoffman (2003) quando um consumidor compra 

um serviço, compra além, o que ele leva é a experiência criada pela prestação 

desse serviço, e cada consumidor recebe essa experiência de maneira diferente. O 

fato é que serviços tornou-se um dos principais geradores de emprego no mundo, 

devido à variedade do setor de serviços, afinal, como afirma Kotler e Keller (2006) a 

execução do serviço pode ou não estar ligada a um produto concreto.  

 

2.2.1 Características do Serviço  
 

As bases do marketing moderno foram todas construídas baseadas nas 

ações necessárias à venda dos produtos. Porém, com a evolução e a globalização 

da economia, cada vez mais os serviços começaram a ter uma elevada participação 

no PIB das nações. Lovelock (2001, p. 23) define o serviço como um desempenho, 

essencialmente intangível, que não resulta na propriedade de algo. O serviço pode 

ou não estar ligado a um produto físico. Assim, os serviços são desempenhados no 

tempo e no espaço que geram valor para o cliente por meio de uma transformação, 

uma experiência de serviço. 
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Quando alguém vai à manicure, não se torna proprietária das cores em suas 

unhas, ela recebe as novas cores e usufrui. Durante a transmissão de uma 

propaganda sobre a importância da adoção de animais, o telespectador não se torna 

dono da propaganda em si, mas passa por uma experiência em torno da mensagem 

da propaganda, que deve gerar uma transformação, agregando valor a pessoa e até 

o desejo de adotar algum animal. O mesmo ocorre em um restaurante, numa oficina 

mecânica: o cliente não se torna dono do serviço.  

O serviço é um desempenho transformador, intangível em essência, mesmo 

quando ligado a um produto físico. Mesmo em serviços que possuem um forte 

componente de bens, produtos e máquinas, como o transporte aéreo, o cliente não 

pode levar a viagem para casa e mostrar aos amigos. Ele pode, sim, viver a 

experiência transformadora da viagem e, no máximo, mostrar a paisagem, as fotos, 

alguns elementos tangíveis do serviço. Na medida em que há uma dificuldade em 

diferenciar o produto, as empresas se voltam para a diferenciação do serviço. As 

empresas buscam criar uma boa reputação, mostrando um desempenho superior 

com entregas nos prazos, respostas melhores e mais rápidas para consultas e 

soluções ágeis para as reclamações.  

Diante de tal importância adquirida através dos anos, os gestores se viram 

com o desafio de administrar um elevado volume de negócios nessa área, porém, a 

princípio, sem elementos teóricos dedicados a discorrer sobre o assunto. Em face 

dessa situação, diversos estudiosos dedicaram-se a analisar as peculiaridades 

dessa relação de consumo e identificaram pelo menos quatro características que 

fazem da venda de serviços uma situação claramente diferente da venda 

produtos/bens, são elas: inseparabilidade, variabilidade, intangibilidade e 

perecibilidade.  

A inseparabilidade, para Kotler e Keller (2006) trata da impossibilidade de 

separar o prestador do serviço do serviço que é oferecido por ele. Geralmente os 

serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, no entanto isso não 

acontece para bens físicos que são fabricados, guardados, distribuídos através de 

vendedores, e mais tarde consumidos. Ou seja, a pessoa que presta o serviço já faz 

parte do mesmo. Lamb, Hair Jr e McDaniel (2004) analisam a inseparabilidade como 

sendo um fator diferenciador e característico em relação aos produtos pelo fato de 

que quando da execução do serviço, haver a necessidade do cliente estar presente, 

e para isso existem 3 níveis básicos de interação entre o prestador e o tomador do 
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serviço: Presença física do cliente (Ex.: corte de cabelo); presença do cliente 

somente no começo e no final do serviço (Ex.: Oficina de automóveis); e presença 

mental do cliente (Ex.: Serviços educacionais). Vale ressaltar que, 

independentemente do nível de integração do cliente, este influencia os resultados 

alcançados na prestação do serviço, assim como a presença de outros clientes no 

local do serviço e a interação entre estes podem afetar a percepção dos mesmos em 

relação à qualidade final. Além disso, a pessoa que presta o serviço faz parte dele.  

A variabilidade ou heterogeneidade mostram que a qualidade dos serviços é 

variável de profissional para profissional e empresa para empresa, conforme atesta 

Kotler e Keller (2006). Os serviços são executados por pessoas que podem cometer 

enganos e erros. O profissional de propaganda, ao prestar seus serviços, deve se 

antecipar em relação aos processos em que há possibilidade de falhas, como por 

exemplo, deixar que um panfleto vá a rua com um erro ortográfico, deve criar 

medidas corretivas para conservar a confiança do cliente. Como dependem de por 

quem é executado, o serviço é variável. Em alguns casos, esse fator pode tornar-se 

uma vantagem competitiva, quando o serviço demanda um grau de customização e 

os clientes que o procuram assim o desejam, geralmente os compradores de 

serviços estão conscientes dessa variabilidade, ou seja, a variação também pode 

ser de cliente para cliente, e sempre conversarão com outras pessoas antes de 

escolher o seu fornecedor, por isso, uma necessidade de uma mão de obra 

altamente qualificada.   

Já a intangibilidade mostra o serviço como algo que não pode ser observado, 

provado, apalpado, ouvido ou cheirado antes de ser contratado (KOTLER; KELLER, 

2006). Os clientes verificam a qualidade a partir das evidências concretas: 

equipamentos utilizados, pessoas envolvidas e as comunicações que recebe. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 414) “a tarefa do fornecedor é administrar a 

evidência, tangilizar o intangível”. De fato, esta pode ser a característica mais 

marcante e talvez a que apresente maior dificuldade na sua gestão. Devido à 

intangibilidade, há uma subjetividade muito grande na avaliação do serviço por parte 

do cliente, além da dificuldade de comunicar ao público em geral as qualidades 

daquele serviço oferecido. Outro, porém, advindo dessa característica, é o fato de 

que o risco percebido pelo comprador de serviços é muito maior do que pelo 

comprador de produtos, justamente por não se tratar de algo palpável. Segundo 
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Kotler e Keller (2006), visando reduzir estas incertezas, os compradores procuram 

por sinais ou evidências de qualidade de serviços.  

Por último, a perecibilidade mostra que o serviço não pode ser armazenado 

para vender depois ou utilizar posteriormente. O espaço reservado em programa de 

TV em um determinado horário, para uma marca especifica, não poderá ser 

reservada para uma marca do mesmo segmento. Assim como, uma empresa aérea 

que não vendeu todos os assentos de um voo que partirá às 8hrs da manhã de hoje, 

não poderá vendê-los para as 8hs de amanhã, o voo do dia seguinte já é outro 

serviço. Porém, os custos fixos, tanto da locação do horário em um intervalo de um 

programa de TV, quanto da empresa aérea, permanecerão os mesmos em qualquer 

circunstância, asseguram Kotler e Keller (2006). A perecibilidade representa dessa 

forma os conflitos entre oferta e demanda com que os gestores de serviços se 

deparam diariamente, principalmente aqueles que gerem serviços sazonais. Nesse 

caso, a mão também pode se inverter, fazendo com que, em determinados 

momentos, a demanda seja superior à oferta, incapacitando a empresa de atender a 

todos que a procuram. 

Os gerentes buscam estratégias para lidar com esse tipo de problema. 

Segundo Keller e Kotler (2006), a perecibilidade de um serviço não é um problema 

quando a demanda é estável, porém o problema encontra-se quando as demandas 

de uma empresa oscilam, uma solução mais utilizada e conhecida para atrair 

demanda em períodos de baixa procura é o oferecimento de descontos e/ou 

serviços acessórios, que façam com que os clientes utilizem aquele serviço quando, 

normalmente, não se interessariam por eles (ex.: Anunciar em horários de baixa 

audiência, ou com horários pouco acessíveis, como o programas durante a 

madrugada). Na época em que a demanda se eleva podem ser contratados 

funcionários temporários e recursos extras para dar conta do atendimento a todos os 

clientes. 

Cada serviço possui uma dessas características de uma forma marcante. 

Cabe ao gestor, neste sentido, identificar o ponto crítico e chegar a uma solução.  

 

2.3 Uma análise dos Serviços  
 

A publicidade pode ser caracterizada como um serviço e como define Las 

Casas (2006) existem diversos tipos e várias categorias de serviços, sendo alguns 
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mais intangíveis do que outros. Segundo Las Casas (2006), independentemente do 

tipo, o serviço, na sua essência, é aquela ação ou desempenho que se transfere. 

Como os serviços são transferidos em diversos níveis, quer no aspecto de duração 

ou aspecto de intangibilidade, conclui-se que ao abordarmos serviços, é impossível 

considerá-los de forma única. Assim como os serviços na publicidade também se 

utilizam de um conjunto de técnicas que possam ser utilizados a favor do cliente. 

Entre os serviços da publicidade, destacamos os seguintes: 

 

QUADRO 2 - Serviços de publicidade 

 

 

 

 

Criação/ Designer 

 

Lida com o layout das campanhas, os 

seja, trabalha com a parte visual. Sant’Anna 

(2002) ressalta que esse departamento é 

responsável pela tendência geral da 

agência, quando se refere às artes gráficas. 

Ex.: Identidade visual; designer de material 

publicitário; adesivos; encartes. 

 

 

 

 

Assessoria 

 

Kotler e Keller (2006) mostram que a 

assessoria se enquadra em um dos 4 P’s 

que é a Promoção de Vendas, pois 

estabelece uma conexão entre marca/cliente 

e os meios de comunicação externos e aos 

seus consumidores, administrando suas 

informações. 
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Marketing 

 

Las Casas (2006) ressalta que o 

marketing tem uma participação diária na 

vida dos consumidores, por isso o marketing 

trabalha para entendê-lo e oferecer o melhor 

produto, a um preço certo (o que gera 

pesquisa de mercado), no local certo com a 

promoção certa. Ou seja, uso de estratégias 

para satisfazer ambas as partes. 

 

 

 

 

 

Planejamento 

 

Kotler e Keller (2006) definem o 

planejamento como uma espécie de 

processo gerencial capaz de desenvolver e 

manter um ajuste viável entre os objetivos, 

as habilidades e os recursos de uma 

organização e as oportunidades de um 

mercado que está em constante mudança. 

Ou seja, preparar, planejar, tanto a parte 

financeira (destinar verba para cada serviço), 

como na execução da campanha para que 

não ocorram erros.  

 

 

Web 

 

Para Kotler (2010) a utilização de 

ferramentas como e-mail, sites, Lojas 

Virtuais, Mala Direta, etc., significa estreitar a 

relação cliente x marca. 

 

 

Redes Sociais 

 

Gestão de Redes Sociais como 

Twitter, Facebook e Instagram, atualização, 

monitoramento, etc. Como afirma Kotler 

(2010) estabelece um elo entre cliente e 

marca. 
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3 CAPÍTULO: PESQUISA ENTRE OS EMPRESÁRIOS DE PROPAGANDA EM 

MOSSORÓ/RN 

 

"Pesquisa é curiosidade formalizada. Estar 
mexendo e estar procurando com um propósito"  

(Zora Neale Hurston). 

 

3.1 Sobre pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de levantar opiniões de donos de 

agências da cidade de Mossoró/RN, no que se refere ao mercado publicitário local, 

os seus concorrentes, seus colaboradores e a influência do curso de publicidade e 

propaganda para a formação dos profissionais da área. Segundo Gil (2008), 

algumas pesquisas descritivas vão além de simples identificação da existência de 

relações variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação.  Há também 

pesquisas, que mesmo sendo definida como descritiva, tendo por base seus 

objetivos, acabam servindo para proporcionar uma nova visão do problema, o que 

gera uma proximidade da pesquisa exploratória. Quando comparada à pesquisa 

exploratória, a única diferença que podemos detectar é que o assunto já é conhecido 

e a contribuição é tão somente proporcionar uma nova visão sobre esta realidade já 

existente. Gil (2008) mostra que juntamente com a pesquisa exploratória, torna-se 

as pesquisas mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, 

empresas comerciais, partidos políticos, etc.  

Geralmente a pesquisa descritiva é feita por base de um questionário 

preestabelecido, como mostra Gil (2008), para que todos os envolvidos possam ser 

analisados em igualdade o que ocorreu na pesquisa em questão. Para que o método 

científico seja preservado é necessário estudar e descrever o que é pesquisado com 

conceitos ou questões iguais. Em pesquisas que envolvam grupos, características 

como gênero, faixa etária, escolaridade e classe social, entre outras, devem ser 

levadas em consideração. O número de entrevistados deve ser compatível com a 

pesquisa. Se em Mossoró, existem 15 agências de propaganda que oferecem mais 

de dois serviços, ter apenas 01 questionário respondido é irrelevante. 

A princípio foi realizada uma pesquisa exploratória no intuito de ser realizado 

um resgate histórico sobre a Publicidade e Propaganda, assim como o marketing de 

serviços, para ser feito o resgate da história da publicidade mossoroense. Foi 
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necessária a realização de entrevistas devido ao fato da escassez de materiais que 

abordem o tema. A entrevista foi direcionada a Paulo César, proprietário da Pauco 

Propaganda, que é conhecida pelos empresários mossoroenses como a primeira 

agência de propaganda da cidade.  

Após esse levantamento histórico, foi elaborado um questionário com 

questões pré-estabelecidas e com respostas de múltipla escolha, direcionados aos 

empresários de propagada de Mossoró/RN com o intuito de buscar informações 

sobre as agências de propaganda, tais como o tempo de criação e quantidade de 

funcionários, sobre os colaboradores, se estes possuem formação acadêmica na 

área de atuação, grau de compromisso para com a agência, sobre a área e as 

principais vantagens do mercado mossoroense, sobre os concorrentes e quais os 

pontos fortes da agência em relação a estes, assim como os pontos fracos.  

Foi definido um conjunto de perguntas sobre o problema em questão e foram 

tomados cuidados com relação as indagações, principalmente quanto ao conteúdo, 

forma, redação e sequência, visando uma aplicação eficaz e de fácil entendimento, 

para que não ocorresse nenhum tipo de ruído na comunicação quando da aplicação 

dos questionários. 

Esse tipo de levantamento é ideal para analisar a percepção dos empresários 

de propaganda mossoroense. Earl Babbie (2003) mostra o método de levantamento 

semelhante ao censo, o que difere os dois métodos é que o levantamento analisa 

uma amostra da população, enquanto o censo, geralmente, implica na numeração 

da população toda. Esse tipo de método é apenas uma das várias ferramentas 

disponíveis para pesquisadores.  

Thiollent (1986) diz que se faz necessário descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento da 

situação, dos problemas e de eventuais ações, por isso foi necessário visitar as 

agências mossoroenses, para um conhecimento e para obter as respostas para a 

solução do problema. Todas as agências foram visitadas pessoalmente de acordo 

com o horário disponível do empresário, considerando o fato de que geralmente o 

dono da agência de propaganda também exerce por diversas vezes a função de 

atendimento – com o objetivo de estabelecer um contato direto com o cliente, e as 

reuniões com clientes fora da agência também são constantes. Diante deste quadro, 

alguns questionários foram respondidos via e-mail. Foram obtidas respostas de um 

total de 08 agências, de grande, médio e pequeno porte.   



47 

 

 
3.2 Relatório de Pesquisa  
 

A cidade de Mossoró/RN possui atualmente um total de 15 agências de 

propaganda, que oferecem três ou mais serviços, e 02 agências que exercem 

apenas funções de assessoria, planejamento de marketing e redes sociais. 

Para o processo de relacionamento, especificamente nesta pesquisa, com o 

mercado de propaganda local, a percepção é uma ferramenta fundamental. É o 

processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si, dos outros e do mundo à 

sua volta, pois aguça a interpretação de sinais interiores e exteriores. Afinal, provoca 

reflexões críticas onde é gerado nas pessoas a necessidade de reavaliarem suas 

próprias crenças como mecanismo de preservação da qualidade de vida e da sua 

identidade como agência e profissional da propaganda. Na pesquisa realizada entre 

os profissionais da propaganda mossoroense, alguns pontos relevantes podem ser 

ressaltados.  

Para que esses pontos fossem obtidos, foi elaborado um questionário 

contendo 38 questões que foram divididas em quatro blocos, que são: agência, 

colaboradores/funcionários da agência, sobre os concorrentes e sobre o mercado 

publicitário de Mossoró/RN, no qual é feito um comparativo entre o início da agência 

e o tempo atual. A pesquisa foi realizada entre as agências no período de junho e 

julho de 2014, que oferecem dois ou mais serviços, e possuem seus departamentos, 

a princípio, definidos. A ideia inicial era que fosse feito um censo, no entanto, dos 

quinze questionários distribuídos entre as agências, oito foram respondidos, entre 

agências de grande, médio e pequeno porte.  

Abaixo podem ser vistos os resultados da pesquisa. 

 

 AO QUE SE REFERE AGÊNCIA: 

 

Quando se fala do tempo de existência das agências, 63% tem entre 06 a 09 

anos de existência, 25% possuem 02 anos a 05 anos e os outros 12% possuem 

entre 02 a 01, dos quais possuem em sua maioria (38%) 10 ou mais funcionários, 

25% possuem 02 a 04 funcionários, 25% entre 05 a 07 funcionários e os outros 12% 

possuem 08 a 10 funcionários, nesse âmbito pode ser visto que são agências de 

grande, médio e pequeno porte, como pode ser observado nos gráficos abaixo: 
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Gráfico 1 – Tempo de abertura. 

 

 

Gráfico 2 – Número de funcionários 

 

No que se refere aos departamentos das agências entrevistadas, 62% 

afirmaram não possuir todos os departamentos de uma agência: atendimento, 

produção, redação e planejamento foram citados como departamentos faltosos, 

afirmam ter dificuldades em encontrar profissionais capacitados para formação do 

departamento, e para suprir essa falta um colaborador exerce duas ou mais funções 

na agência, como exemplo: a mesma pessoa para mídia e produção ou o 

profissional da criação elabora os textos, sem uma pessoa especifica para redação. 

Como mostra o gráfico, pode ser feito o questionamento: esses 62% podem ser 

configurados como agência de propaganda mesmo com departamentos em falta? 

 

 

Gráfico 3 – Existe algum departamento que sua agência não contemple? 
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Apesar de em Mossoró/RN haver duas agências no segmento de assessoria 

e redes sociais, quando se referem aos principais serviços oferecidos pelas 

agências, a Publicidade e Propaganda aparece como principal serviço. Em um grau 

de importância, vem na seguinte ordem os demais serviços: Assessoria, Redes 

Sociais, Planejamento de Comunicação, Criação e Design, Web.  

 

 

Gráfico 4 – Principais serviços oferecidos pelas agências. 

 

Quando se refere aos clientes fixos das agências entrevistadas, pode ser 

notado que as agências de pequeno porte, possuem entre 01 a 03 clientes (25%), 

médio porte possuem entre 04 a 06 clientes fixos (25%), e agências de grande porte 

possuem 10 ou mais clientes fixos (25%), ainda entre as de grande porte, 12% das 

agências possuem entre 07 a 09 clientes e conforme visto em gráfico abaixo, os 

outros 13% preferiu não responder a questão, devido à resistência em passar 

informações que possam futuramente ser  usadas por outras agências.  

 

 

Gráfico 5 – Número de clientes fixos (com contrato assinado). 
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Os clientes das agências podem atuar em áreas diversificadas, devido a 

ramificação do mercado econômico local, no entanto, pode-se traçar uma linha 

sobre a principal área de atuação (dos clientes) de cada agência, segue a seguinte 

ordem: Alimentício, Construção, Educação, Supermercado, Indústria, Contas 

Públicas, e o fato de se ter resistência em algumas questões, 14% dos empresários 

preferiram não responder a pergunta.  

 

 

Gráfico 6 – Principal área que os clientes atuam. 

 

Quando se referem a prestação de serviços em cidades fora de Mossoró, um 

total de 62% das agências atendem contas em outros municípios, e os outros 32% 

atendem apenas na cidade de Mossoró/RN e, segundo os empresários, esse fato 

ocorre porque, em algumas cidades dentro do estado, há empreendimentos de 

grande porte e não existe nenhuma agência de propaganda capacitada no local. 

Quando se refere a contas públicas e privadas, 50% atendem contas públicas, 25% 

não atendem contas públicas e os outros 25% preferiram não responder a questão. 

Nessa demanda de contas públicas 37% não dependem dessas contas no que se 

refere a sobrevivência financeira da empresa, ou seja, a renda maior da agência 

vem das contas privadas, para 25% das agências visitadas essa questão não se 

aplica por não atender contas públicas e os outros 38% não quiseram responder 

essa questão. Pode ser notada uma resistência, entre os empresários, para 

responder questões que abordem determinados assuntos. 
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       Gráfico 7 – Atende clientes de outras                         Gráfico 8 – Atende algum tipo de conta  
                          cidades?                                                                                pública? 
                           

 

Gráfico 9 – A parte financeira da agência depende  
mais de contas públicas ou privadas? 

 

No que se refere à formação acadêmica dos proprietários das agências, entre 

os entrevistados 50% dos donos de agência não tem formação em publicidade e 

propaganda, os outros 50% possuem formação na UERN ou UFRN, universidades 

públicas do Rio Grande do Norte. O fato de ter intimidade com as ferramentas 

usadas pelo segmento da criação favoreceu o ingresso desses no ramo da 

publicidade. 

 

 

Gráfico 10 – Você tem formação na área de publicidade? 
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Gráfico 11 – Existe na agência alguma pessoa com formação  
em gestão que auxilia na administração da empresa? 

 

Para um suporte administrativo, 75% das agências possuem uma pessoa 

especifica, com formação na área de administração, para ajudar em questões 

financeira/administrativa, 13% não quiseram responder a questão e os outros 12% 

não necessitam de alguém na área, pois possuem formação em gestão 

administrativa.  

 

 AO QUE SE REFERE AOS COLABORADORES: 

 

Quando se trata da quantidade de colaboradores já formados na área que 

atuam, um total de 12% das agências possuem apenas 20% de seus colaboradores 

formados em publicidades e propaganda, 38% das agências entrevistadas possuem 

40% de seus colaboradores com formação em publicidade, 25% das agências 

entrevistas possuem 60% dos colabores formados e os outros 25% possuem 100% 

dos funcionários formados na área, pois, segundo alguns empresários entrevistados, 

é preferível, em algumas situações, optar pelos estagiários (pessoas em processo 

de graduação), por ser mão de obra mais barata e, de certa forma, podem ser 

treinados de maneira que se adequem ao perfil da agência, especialmente na área 

de criação e design, onde podem treinar o profissional para realizar serviços 

adequados ao perfil da agência e dos clientes.  
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Gráfico 12 – Formação dos colaboradores. 

 

 

Gráfico 13 – Importância da formação acadêmica.  

 

E ao se tratar da importância de um colaborador formado na área de atuação, 

todos (100%) dos entrevistados acreditam que a formação acadêmica, em 

publicidade e propaganda é importante na construção de um bom profissional, no 

entanto, 50% dos entrevistados, conforme visto no bloco da pesquisa sobre agência, 

não possui formação na área da propaganda e em alguns casos, afirmados pelos 

empresários, não possui nenhum tipo de formação acadêmica. Quando se referem 

ao grau de profissionalismo dos colaboradores, 50% dos empresários avaliam como 

BOM, 37% avaliam como EXCELENTE e 13% como REGULAR.  

 

 

Gráfico 14 – Avaliação do grau de profissionalismo dos colaboradores. 
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Em relação à área, a maior dificuldade em se encontrar profissionais com 

mão de obra qualificada está na criação, com 62%; esse é o departamento com 

maior rotatividade de funcionários entre agências. Atendimento e planejamento são 

citados com 13% e 12%, respectivamente.  E 13% responderam não ter nenhuma 

dificuldade em encontrar mão de obra qualificada.  

Criação é um dos profissionais mais bem pagos em uma agência de 

propaganda, justamente pela dificuldade de se encontrar mão de obra qualificada. 

 

 

Gráfico 15 – Áreas mais difíceis de encontrar mão de obra qualificada. 

 

Quando se trata de fornecer ou incentivar os seus colaboradores a fazer 

cursos de atualização, 37% dos empresários fornecem cursos de atualização para 

seus colaboradores e 63% incentivam esses cursos, que na maioria dos casos, são 

na área de criação e design, que é tida como a área com maior dificuldade de 

encontrar mão de obra especializada.  

 

 

Gráfico 16 – Incentivo a cursos de atualização.  
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Em um comparativo com a época do início da agência aos dias atuais, 50% 

dos empresários acreditam que o curso de publicidade influenciou muito na 

construção de um bom profissional, 25% disseram que o curso teve uma influência 

moderada, 13% não quis responder e 12% disseram que não influenciou em nada. 

Na resposta desses 12% parece haver algo incoerente, pois, atualmente, a maioria 

dos colaboradores das agências de propaganda saiu ou está saindo da academia.  

 

 

Gráfico 17 – Avaliação do grau de influência do curso de Publicidade e  
Propaganda para a formação dos profissionais do mercado. 

 

Reunião de pauta é um fator importante para os empresários do ramo da 

propaganda, pois são nas reuniões que são discutidos os trabalhos pendentes, 

novas campanhas, bem como é acompanhada a produtividade de seus 

colaboradores. Para isso as reuniões são feitas nos seguintes períodos: diariamente, 

semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, a cada 03 meses ou mais, e ainda 

teve 13% que preferiram não responder. O ideal, por se tratar de pautas, seria ter 

reuniões diárias, mas, como visto, tem casos que possuem reuniões mensais, o que 

pode gerar uma dispersão na execução de algumas tarefas corriqueiras de uma 

agência. 
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Gráfico 18 – Frequência das reuniões de pauta e/ou para avaliação. 

 

Quando se referem ao engajamento dos colaboradores com a agência, 62% 

dos empresários acreditam que esse engajamento se dá de maneira moderada, 

25% avaliam como muito e 13% como totalmente. Alguns empresários afirmaram 

que esse engajamento poderia ser de forma mais concreta e mais eficaz. 

 

 

Gráfico 19 – Grau de engajamento dos profissionais de publicidade. 

 

 

Gráfico 20 – Elementos que motivam os colaboradores. 
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Como pode ser visto no gráfico acima (Gráfico 20), dos empresários que 

foram entrevistados, 50% acreditam que a relação com a equipe é a principal 

motivação do colaborador, 25% acreditam que o salário é a motivação primordial do 

funcionário, 13% acreditam que alguns benefícios (plano de saúde, etc.) podem ser 

pontos igualmente importantes, e os 12% disseram que nada motiva os 

colaboradores, pois o mercado não paga bem, segundo o entrevistado. 

 

 SOBRE CONCORRENTES: 

 

Em Mossoró/RN, segundo a pesquisa, não há uma associação de agências 

de propaganda para tratar de assuntos que ajudem a regular o mercado publicitário 

local. Conforme visto no gráfico abaixo, 13% preferiram não responder e 12% 

disseram fazer parte, mas, ao serem questionados sobre o nome da associação, 

disseram não recordar. 

 

 

Gráfico 21 – Existe alguma associação de agências de Publicidade  
em Mossoró a qual você faz parte? 

 

De fato, existe uma associação, entretanto, não especificamente em Mossoró, 

mas no Rio Grande do Norte, o SINAPRO – Sindicato das Agências de Propaganda 

do Rio Grande do Norte, que objetiva proporcionar uma maior assistência ao 

profissional da propaganda na região. Das 16 agências associadas ao SINAPRO, 

apenas uma é de Mossoró e as outras da capital, Natal.  

No que se refere ao total de agências no município de Mossoró – RN, 62% 

dos empresários disseram ter conhecimento sobre a quantidade de agências, 
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todavia, ao serem questionados sobre o número exato, afirmaram existir uma média 

de 9 a 12 agências em Mossoró/RN, 38% disseram não ter conhecimento dessa 

quantidade e não ter interesse na mesma, conforme gráfico abaixo. A quantidade 

real de agências locais já foi citada neste trabalho.  

 

 

Gráfico 22 – Conhecimento acerca do número de agências em Mossoró. 

 

Quando se trata do crescimento de agências mossoroenses, 50% acreditam 

que o crescimento de agências de propaganda em Mossoró é bom para gerar uma 

melhor qualificação em seus trabalhos, e 50% acredita que é regular devido à falta 

de espaço no mercado para isso. Em relação ao nível dos concorrentes, 75% 

acreditam que o nível de seus concorrentes é bom e 25% acreditam em um nível 

regular e que não causa preocupação, pois está bem confiante com os seus 

trabalhos na agência.  

 

 

Gráfico 23 – Visão sobre o crescimento do número de  
agências em Mossoró. 
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Gráfico 24 – Visão sobre o nível dos concorrentes. 

 

Ao serem questionados sobre qual agência estaria mais preparada 

profissionalmente, sem contar com sua própria agência, 29% dos empresários 

acreditam que a Zumba Comunicação estaria mais preparada para o mercado 

mossoroense, 29% dos empresários não soube responder melhor essa questão, 

14% acreditam na MAIS Publicidade como uma agência de propaganda bem 

preparada para o mercado de Mossoró, 14% na Ideia Publicidade e os outros 14% 

citou a WH6.  

 

 

Gráfico 25 – Agência mais preparada profissionalmente,  
excetuando-se a que atua.  

 

Cada agência de propaganda possui um departamento ou um fator que se 

sobressai aos outros e 37% dos empresários acreditam que o trabalho em equipe é 

o diferencial de sua agência, 25% acreditam no comprometimento com os prazos 
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como um diferencial, 13% acreditam na produção como diferencial, 13% na 

criatividade e os outros 12% na capacitação dos seus colaboradores.  

 

 

Gráfico 26 – Principal diferencial da própria agência. 

 

Em relação aos pontos fracos da agência de propaganda, 25% acreditam não 

ter nenhum ponto fraco, 25% não quiseram responder, 13% acreditam que a 

criatividade é ponto fraco, 13% acreditam que é a produção, 12% que é o trabalho 

em equipe e os outros 12% que é a capacitação dos colaboradores.  

 

 

Gráfico 27 – Principal ponto fraco da própria agência. 

 

Quando se tratar na disputa para ganhar um cliente/conta, 62% das agências 

entrevistadas já ofereceram serviços para o cliente em que a própria agência ficou 
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desfavorecida no processo. Alguns empresários disseram, inclusive, abrir mão dos 

15 a 20% de comissão, o que não pode ocorrer, pois é uma norma do CENP. 

Observe no gráfico abaixo:  

 

 

Gráfico 28 – Oferta de serviços para ganhar clientes, mesmo que 
a própria agência saia desfavorecida. 

 

Existem 38% que não ofereceram serviços de modo a desfavorecer a agência 

e nem seriam capazes de fazer o mesmo. 

 

 SOBRE MERCADO:  

 

Quando se trata da avaliação do mercado publicitário local, 62% dos 

empresários entrevistados acreditam que o mercado publicitário local é regular, 25% 

acham o mercado bom para novos negócios/campanhas e os outros 13% acham o 

mercado ruim e sem perspectiva de melhorias.  

 

 

Gráfico 29 – Avaliação do mercado publicitário mossoroense.  
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No que se refere a percepção dos clientes, 37% dos empresários acreditam 

que os clientes percebem pouco a importância de se fazer publicidade para seu 

empreendimento, 25% acreditam que seus clientes percebem, outros 25% 

percebem muito e os outros 13% acreditam que seus cliente não percebem nada.  

 

 

Gráfico 30 – Percepção sobre a importância dada à  
publicidade por parte dos clientes. 

 
 

A frequência média de campanhas dos clientes, para 62% dos entrevistados, 

é de 02 a 03 meses, para 25% é mensalmente e os outros 13% preferiu não 

responder. Por isso a necessidade se ter vários clientes, em segmentos diferentes, 

para manter uma rotatividade em campanhas e manter o financeiro da agência.  

 

 

Gráfico 31 – Frequência das campanhas. 
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Como pode ser visto no gráfico abaixo, o outdoor é o veículo de comunicação 

mais utilizado segundo 37% dos empresários entrevistados, 37% utilizam a TV como 

principal veículo, 13% indicaram a web como mais utilizada e os outros 13% 

preferiram não responder.  

A frequência de utilização de um veículo depende do cliente e de sua 

disponibilidade de verba. 

 

 

Gráfico 32 – Veículos de comunicação mais utilizados nas campanhas.  

 

Nesta relação com os veículos, 87% dos empresários concordam 

parcialmente que os meios de comunicação utilizados percebem a agência como 

parceira e 13% discorda totalmente, ressaltando a dificuldade de se formar parceria 

com os veículos. Alguns empresários afirmaram que alguns veículos vão até o 

cliente e oferecem a veiculação mais barata o que gera um atrito entre cliente e 

agência.  

 

 

Gráfico 33 – Relações de parceria entre os veículos de  
comunicação e as agências. 
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Na hora de se planejar a mídia, 62% concordam parcialmente que os veículos 

fornecem um suporte à agência no planejamento, 25% discordam parcialmente e os 

outros 13% discordam totalmente, justamente pelo fato que foi citado no gráfico 

abaixo. 

 

 

Gráfico 34 – Oferta de suporte dos veículos com relação às agências.  

 

Quando se referem aos benefícios do mercado local, 25% acreditam não ter 

nenhum benefício, 25% acreditam nos bons profissionais como benefício, 25% na 

facilidade de formar parceria e os outros 25% preferiram não responder.  

 

 

Gráfico 35 – Principais benefícios do mercado publicitário local. 
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Em se tratando da principal barreira do mercado local, um terço (75%) dos 

entrevistados acredita na mentalidade do cliente, que não dá a devida atenção a 

publicidade, como a principal barreira do mercado local, 13% acreditam na falta de 

especialização como barreira e 12% na falta de mão de obra especializada como 

principal barreira. Aqui, pode ser proposta uma pesquisa para se entender a 

percepção do cliente em relação à agência, já que ele é citado como a principal 

barreira do mercado. 

 

 

Gráfico 36 – Principais barreiras do mercado mossoroense.  

 

Quando se trata das cidades que influenciam o mercado local, 50% dos 

empresários acreditam ser Natal/RN, 13% acreditam no Rio de Janeiro como 

principal influencia, 12% em São Paulo, 12% em Fortaleza e os outros 13% 

preferiram não responder a questão.  

 

 

Gráfico 37 – Cidades que mais influenciam/são referências  
para o mercado local. 
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Por último, o grau de lealdade dos clientes é visto como moderado pela 

metade expressiva (50%) dos entrevistados, como mostra o gráfico seguinte.  

 

 

Gráfico 38 – Grau de lealdade dos clientes no mercado publicitário local.  

 

Apenas 13% atribuíram “totalmente” a esta relação de lealdade, o que pode 

demonstrar pouca fidelidade e sugerir, ao mesmo tempo, certa rotatividade dos 

clientes, e explicar o fato de serem citados como a principal barreira do mercado. 

25% afirmaram “muito” e 12% “pouco”, respectivamente.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A publicidade e a propaganda vêm sendo utilizadas por séculos para difundir 

informações mercadológicas e valores. Tornaram-se as principais aliadas de um 

produto/marca para que esta se torne conhecida no mundo todo. Passaram por um 

longo processo de aperfeiçoamento durante os anos e sem dúvidas se tornaram 

uma ferramenta primordial, assim como o marketing de serviços, como uma 

disciplina fundamental para a empresa moderna. A publicidade aconselha modos 

para uma melhor adaptação à vida contemporânea, sugere mudanças em suas 

atitudes, além de agregar valor aos produtos oferecidos.  

A pesquisa que girou em torno da percepção do empresário da propaganda 

em Mossoró/RN mostra a necessidade dos clientes repensarem a importância da 

propaganda em seu campo de atuação, ou seja, em seu negócio. Seja no varejo ou 

por meio da ampla gama de serviços diariamente prestados a inúmeros clientes, 

pensar em marketing de serviços é pensar em valor através do desempenho. É 

valorizar as pessoas, os seus colaboradores e proporcionar um ambiente favorável 

para o melhor relacionamento com a equipe, o marketing interno, os 

relacionamentos estabelecidos com clientes e parceiros.  

A pesquisa mostrou, de fato, a percepção do empresário de propaganda 

como um todo, mesmo com apenas 08 questionários respondidos. Apesar disso, 

pode ser entendido o cenário publicitário local, seja dentro da própria agência ou 

sobre seus colaboradores. Podemos entender as dificuldades do mercado local e de 

suas vantagens em formar parcerias, por exemplo, mas que nem sempre os 

veículos entendem a agência como parceira. E ver como a mentalidade do cliente 

pode ser uma barreira para a realização de uma nova campanha. Podemos ver os 

pontos fracos da própria agência e de seus concorrentes, assim como os pontos 

fortes. 

Pode-se notar, também, a necessidade de maior investimento em todos os 

serviços prestados pela agência. Quando se trata do departamento de criação de 

uma agência de propaganda, há uma alta rotatividade dos profissionais entre as 

agências, gerando assim um maior investimento em criação e design, deixando de 

lado outras áreas como planejamento, por exemplo. Há um crescente número de 

agências em Mossoró/RN, por isso a necessidade de uma capacitação adequada, 

pois numa agência em que a assessoria é um ponto fraco, a agência que tem como 
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carro chefe a assessoria vai se sobressair na concorrência. Dessa forma, torna-se 

necessário entender e atender as expectativas dos clientes, por meio da 

transformação proporcionada pelo serviço de qualidade em todos os âmbitos. É 

importante perceber que vai além de só aplicar o marketing de serviços, sendo 

necessário todo um processo de gestão.  

Outro aspecto que chamou a atenção na pesquisa foi perceber que algumas 

das respostas poderiam adentrar na subjetividade, pelo fato de não ser possível 

aprofundar algumas questões. Por exemplo, é sabido por muitos que, de fato, há 

dificuldade de alguns empresários de propaganda em incentivar ou fornecer cursos 

de aprofundamento ou atualização para seus colaboradores e, mesmo assim, na 

pesquisa, teve um resultado positivo. Talvez seja necessária uma pesquisa mais 

aprofundada, qualitativa/quantitativa, para pôr em cheque algumas questões 

respondidas pelo empresário. 

O desafio aqui lançado, portanto, foi entender a percepção do empresário da 

propaganda e unir a operação, a gestão do serviço, ao marketing. Essa percepção é 

capaz de promover ideias de melhoria para mercado local e de relacionamento com 

os colaboradores. Assim, poderá ocorrer ou se promover uma mudança no mercado, 

bem como disponibilizar uma maior confiabilidade aos colaboradores. Mais do que 

uma questão técnica, o marketing de serviços é um desafio de implantação e de 

gerenciamento. Além disso, não se pode negar que o mercado publicitário local é 

deveras desgastante devido aos inúmeros empecilhos, que em sua maioria, como 

mostra a pesquisa, vêm dos próprios clientes que não entendem a necessidade de 

ser fazer propaganda para uma melhor evolução do empreendimento, sem esquecer 

que existem outros diversos fatores apontados que levam esse desgaste.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

1 - Entrevista realizada com Paulo César de Oliveira, proprietário da Pauco 

Propaganda, conhecida como primeira agência de propaganda de Mossoró. 

 

1) Nome da agência e ano de criação da mesma:  

Pauco Propaganda, fundada em 10/02/1989 

 

2)  O que impulsionou a criação de agência de publicidade em Mossoró, na 

época? 

Especificamente, advém do surgimento dos veículos de comunicação em maior 

número, como: TVs e Rádios FM em nossa cidade. 

Como já exercíamos função em dois deles (Jornal Gazeta do Oeste e Rádio Gazeta 

de Areia Branca) como responsáveis pelos setores comerciais de ambos, 

desenvolvíamos a partir daquele momento os primeiros contatos com o 

cliente/anunciante e em busca da “venda” dos espaços publicitários disponíveis e 

então passamos a nos deparar com a necessidade de elaboração dos anúncios a 

pedido dos mesmos e como forma de concretização do negócio. (ATENDIMENTO) - 

(MÍDIA) - (PLNAJEAMENTO) - (CRIAÇÃO).   

Aliás, em geral esta é a trajetória cumprida pelos principais publicitários brasileiros 

surgidos nos seus primórdios anos, funcionando como um elo entre o mercado 

(anunciante) e a mídia (meios de comunicação de massa), sendo este o papel 

exercido atualmente pelas milhares agências de publicidade espalhadas pelo Brasil, 

em uma época em que raras faculdades de propaganda existiam em nosso país. 

 

3) Na época, quantas agências existiam em Mossoró? 

Eram duas as existentes, mas caracterizadas pelos serviços de corretagem de 

anúncio vinculado ao meio Rádio. Em verdade, fomos as primeiras a oferecer todos 

os serviços de uma agência de propaganda, a ênfase foi em atender o cliente em 

suas necessidades de comunicação para com os potenciais consumidores de seus 

produtos e serviços, utilizando-se para isto as diversas plataformas de mídia 

Eletrônica, Impressa e Exterior, as quais, passavam a surgir na cidade. 
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4) Nome das agências? 

Tentando obedecer uma certa ordem cronológica, a partir de meados dos anos 80 

Mossoró passou a contar com a Vanuza Publicidade e Caby Publicidade, como 

citamos anteriormente mais ligadas à emissoras de rádio 

A seguir, surgiram: MODUS PROPAGADA e PAUCO PROPAGANDA, dentro de 

uma nova fase do setor em que se buscou adotar as agências de publicidade de 

departamento de Criação e Artes. 

Com os anos 90, vieram a ALVO PROPAGANDA e a BN PROPAGANDA. 

Nesta mesma década ainda surgiram: Brito Propaganda, Dragão e Padrão 

Publicidade. 

Noutra fase, já chegando ao ano 2000 vieram: 4 MÍDIA, PERSONAL, MAIS 

PUBLICIDADE, Wh6 Propaganda, ARTÉRIA; e mais recentemente: QUIXOTE, 

ZUMBA e ELEVARE 

 

5) Como você avalia o mercado publicitário na época da criação  da agência,  

até  os  dias atuais? 

Na época do nosso surgimento havia um certo “romantismo” e partíamos para 

“agredir” o mercado sem as condições mínimas de estrutura física e 

organizacional/financeira, embora primando pelas boas ideias nos trabalhos 

produzidos. 

Formar uma equipe, era tarefa quase impossível por absoluta falta de pessoal. 

Atualmente, mesmo incipiente ainda, o mercado publicitário dá mostras de que virou 

um setor empregador e destino de muitos que buscam nos bancos das faculdades 

abraçar a nossa atividade realmente como uma profissão a ser seguida. 

Porém, a despeito das épocas, o mercado local se apresentar com um volume de 

investimentos maior no setor. 

 

6) Como você avalia o crescente número de agências de publicidade em 

Mossoró? 

Encaramos como um processo natural dentro do crescimento da cidade. 

Acreditamos que uma maior participação das empresas locais no atendimento das 

contas públicas - como vem acontecendo mais recentemente – poderá funcionar 

como vetor para sua consolidação. 
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7) Quais as principais dificuldades de uma agência de publicidade em 

Mossoró? 

Enfrentamos ainda a falta de respeito aos direitos das agências de publicidade, 

como por exemplo, em relação ao desconto-padrão a que tem direito, que é 

responsável pela remuneração dos serviços por elas prestados. 

Como também, disponibilidade de profissionais qualificados nas especificidades 

ligadas à Criação. O mercado ainda é muito carente de IDEIAS, que é a matéria-

prima a ser tolhida pelo profissional publicitário. Advindo ou não de uma 

universidade. 

Precisamos de IDEIAS como SOLUÇÃO para os negócios dos nossos clientes. 

E, claro, sermos melhores remunerados por isso! 
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APÊNDICE B 

Questionário de Pesquisa. 

Percepção do dono de Agência 
sobre o Mercado Mossoroense. 
 
A pesquisa visa investigar a 
percepção do empresário do ramo 
da Publicidade e Propaganda 
mossoroense em relação aos 
clientes. Visa também traçar um 
perfil de cada agência, sua relação 
com os colaboradores e demais 
agências concorrente. Além de uma 
breve avaliação do mercado 
publicitário local. 
 
SOBRE AGÊNCIA 
 
01) Tempo de Abertura: 
1 (  ) 02 meses a 01 ano. 
2 (  ) 02 anos a 05 anos. 
3 (  ) 06 anos a 09 anos. 
4 (  ) 10 anos ou mais 
5 (  ) Não quis responder 
 
02) Número de funcionários: 
1 (  ) 02 a 04 funcionários.  
2 (  ) 05 a 07 funcionários.  
3 (  ) 08 a 10 funcionários.  
4 (  ) 10 ou mais funcionários.  
5 (  ) Não quis responder 
 
03) Existe algum departamento que a 
sua agência não contemple?  
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
Qual:__________________________ 
 
04) Principais serviços oferecidos pela 
agência, coloque num grau de 
importância: (em ordem crescente, 
onde o 1 é o mais importante) 
1 (  ) Publicidade e propaganda 
2 (  ) Assessoria 
3 (  ) Marketing 
4 (  ) Planejamento de comunicação 
5 (  ) Criação e Design 
6 (  ) Web (site, e-mail marketing, etc) 

7 (  ) Redes sociais (engajamento, 
monitoramento, atualização, etc) 
8 (  ) Não quis responder 
Outro: 
___________________________ 
 
05) Número de clientes FIXOS (com 
contrato assinado):  
1 (  ) 01 a 03 clientes. 
2 (  ) 04 a 06 clientes. 
3 (  ) 07 a 09 clientes. 
4 (  ) 10 ou mais clientes. 
5 (  ) Não quis responder 
 
06) Principal área que os clientes 
atuam: 
1 (  ) Alimentício 
2 (  ) Entretenimento 
3 (  ) Moda (vestuário) 
4 (  ) Construção 
5 (  ) Educação 
6 (  ) Beleza 
7 (  ) Saúde e bem estar 
8 (  ) Supermercado 
9 (  ) Indústria 
10 (  ) Hotelaria 
11 (  ) Contas públicas 
12 (  ) Não quis responder 
Outro:____________________ 
 
07) Atende clientes de outras cidades? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
08) Atende algum tipo de conta 
pública? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
Caso respondeu SIM para questão 08, 
responda a questão 09. Caso a 
resposta for NÃO pule a questão 09. 
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09) A parte financeira da agência 
depende mais de contas públicas ou 
privadas? 
1 (  ) Pública 
2 (  ) Privada 
3 (  ) Não quis responder 
4 (  ) Não se aplica 
 
10) Você tem formação na área de 
publicidade? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
11) Existe na agência alguma pessoa 
com formação em gestão que auxilia 
na administração da empresa? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
Quem?________________ 
 
SOBRE OS COLABORADORES 
 
01) Quantos colaboradores são 
formados na área que atuam? 
1 (  ) 20% dos colaboradores 
2 (  ) 40% dos colaboradores 
3 (  ) 60% dos colaboradores 
4 (  ) 80% dos colaboradores 
5 (  ) 100% dos colaboradores 
6 (  ) Não quis responder 
 
02) A formação acadêmica é 
importante para você? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
03) Numa escala, como você avalia o 
grau de profissionalismo dos seus 
colaboradores? 
1 (  ) Excelente 
2 (  ) Bom 
3 (  ) Regular 
4 (  ) Ruim  
5 (  ) Péssimo 
6 (  ) Não quis responder 
 

04) Qual área você tem mais 
dificuldades de encontrar uma mão de 
obra qualificada? 
1 (  ) Atendimento 
2 (  ) Criação 
3 (  ) Mídia 
4 (  ) Produção 
5 (  ) Assessoria de imprensa 
6 (  ) Social Media 
7 (  ) Planejamento 
8 (  ) Administração 
9 (  ) Finanças 
10 (  ) RH 
11 (  ) Nenhuma 
12 (  ) Não quis responder 
Outra: 
_______________________________ 
 
05) Você fornece ou incentiva cursos 
de atualização para os seus 
colaboradores? 
1 (  ) Sim, eu forneço. 
2 (  ) Sim, eu incentivo. 
3 (  ) Não.  
4 (  ) Não quis responder.  
 
06) Fazendo um comparativo com a 
época do início das atividades da 
agência, numa escala de 1 a 10, avalie 
o grau de influência do curso de 
publicidade na formação do mercado, 
sendo 1 influenciou nada e 10 
influenciou totalmente: 
 

Nada Pouco Moder
ado 

Muito Total
mente 

N
Q
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

           

 
07) Com que frequência há reuniões 
de pautas e avaliação de 
desempenho? 
1 (  ) Diariamente 
2 (  ) Semanalmente 
3 (  ) Quinzenalmente 
4 (  ) Mensalmente 
5 (  ) A cada 03 meses ou mais 
6 (  ) Não fazemos reuniões. 
7 (  ) Não quis responder. 
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08) Como você avalia o grau de 
engajamento (vestir a camisa da 
agência) do profissional de publicidade 
local? 
 

Nada Pouco Moder
ado 

Muito Total
mente 

N
Q
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

           

 
09) O que mais motiva o colaborador 
da agência? 
1 (  ) Salário 
2 ( ) Benefícios (plano de saúde, 
Escala de folgas, Ajustes de horário, 
etc) 
3 (  ) Quantidade de trabalho 
4 (  ) Relação com a equipe 
5 (  ) Conhecimento a adquirir 
6 (  ) Nada 
7 (  ) Não quis responder. 
Outro:_________________________ 
 
SOBRE OS CONCORRENTES 
 
01) Existe alguma associação de 
Agências de Publicidade em Mossoró 
a qual você faz parte? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
02) Você tem conhecimento de 
quantas Agências de Publicidade 
existem em Mossoró? 
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
Quantas?  
____________________________ 
 
03) Como você vê o crescimento no 
número de agências em Mossoró?  
1 (  ) Excelente 
2 (  ) Bom 
3 (  ) Regular 
4 (  ) Ruim  
5 (  ) Péssimo 
6 (  ) Não quis responder 

 
05) Como você avalia o nível de 
concorrentes em Mossoró?  
1 (  ) Excelente 
2 (  ) Bom 
3 (  ) Regular 
4 (  ) Ruim  
5 (  ) Péssimo 
6 (  ) Não quis responder 
 
06) Tirando a sua agência, qual 
agência você acredita estar mais 
preparada profissionalmente? 
__________________________ 
 
07) Em relação aos seus 
concorrentes, qual o principal 
diferencial da sua agência? 
1 (  ) Comprometimento com os prazos 
2 (  ) Capacitação dos colaboradores 
3 (  ) Trabalho em equipe 
4 (  ) Produção 
5 (  ) Criatividade. 
6 (  ) Não tenho diferencial 
7 (  ) Não quis responder 
Outros: 
_______________________________ 
 
08)  Em relação aos seus 
concorrentes, qual o ponto fraco de 
sua agência? 
1 (  ) Comprometimento com os prazos 
2 (  ) Capacitação dos colaboradores 
3 (  ) Trabalho em equipe 
4 (  ) Produção 
5 (  ) Criatividade. 
6 (  ) Não temos 
7 (  ) Não quis responder 
 
09) Você já ofereceu algum serviço, 
em que sua agência saia 
desfavorecida, para ganhar um 
cliente?  
1 (  ) Sim 
2 (  ) Não 
3 (  ) Não quis responder 
 
SOBRE O MERCADO 
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01) Em uma escala, como você avalia 
o mercado publicitário em 
Mossoró/RN? 
1 (  ) Excelente 
2 (  ) Bom 
3 (  ) Regular 
4 (  ) Ruim  
5 (  ) Péssimo 
6 (  ) Não quis responder 
 
03) Você percebe que os seus clientes 
sabem a importância da publicidade? 
1 (  ) Percebem muito 
2 (  ) Percebem 
3 (  ) Percebem pouco 
4 (  ) Não percebem  
5 (  ) Não quis responder 
 
04) Frequência média de campanhas 
dos clientes? 
1 (  ) Mensal  
2 (  ) de 2 a 3 meses 
3 (  ) A cada 6 meses  
4 (  ) Anualmente 
5 (  ) Não quis responder 
 
5) Qual o veículo de comunicação 
mais utilizado nas campanhas 
promovidas pela sua agência?  
1 (  ) Tv 
2 (  ) Radio 
3 (  ) Outdoor 
4 (  ) Jornal 
5 (  ) Panfleto 
6 (  ) Web 
7 (  ) Não quis responder 
 
6) Você concorda que os veículos de 
comunicação locais percebem a 
agência como parceira? 
1 (  ) Concordo totalmente 
2 (  ) Concordo Parcialmente 
3 (  ) Discordo Parcialmente 
4 (  ) Discordo Totalmente 
5 (  ) Não quis responder 
 
7) Os veículos locais dão algum 
suporte para a agencia planejar sua 
mídia? 
1 (  ) Concordo totalmente 

2 (  ) Concordo Parcialmente 
3 (  ) Discordo Parcialmente 
4 (  ) Discordo Totalmente 
5 (  ) Não quis responder 
 
8) Qual o principal benefício do 
mercado publicitário mossoroense? 
1 (  ) Rentabilidade 
2 (  ) Facilidade de conquistar clientes 
3 (  ) Profissionais 
4 (  ) Facilidade de formar parceria  
5 (  ) Nenhum 
6 (  ) Não quis responder 
Outro:____________________ 
 
9) Qual a principal barreira do 
mercado mossoroense? 
1 (  ) Mentalidade de clientes 
2 (  ) Falta de apoio de terceiros 
3 (  ) Falta de mão de obra 
4 (  ) Falta de especialização 
5 (  ) Nenhuma 
6 (  ) Não quis responder 
Outro:____________________ 
 
10) Qual a praça que mais influência 
no mercado local como referencia 
1 (  ) Natal 
2 (  ) Fortaleza 
3 (  ) Recife 
4 (  ) São Paulo 
5 (  ) Rio de Janeiro 
6 (  ) Não quis responder 
Outro:____________________ 
 
11) Como você avalia o grau de 
lealdade dos clientes no mercado 
publicitário local, sendo 1 influenciou 
nada e 10 influenciou totalmente: 
 

Nada Pouco Moder
ado 
 
 

Muito Total
mente 

N
Q
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
           
 
 

 


