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Resumo 
 

O trabalho tem o objetivo de analisar a percepção dos publicitários blumenauenses 
acerca da profissionalização das agências de publicidade como também sobre a 
relevância da presença do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina 
(Sinapro/SC). A pesquisa é exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, que 
permite um aprofundamento sobre o tema por meio de entrevistas pessoais em 
profundidade com profissionais de onze agências de publicidade instaladas em 
Blumenau/SC. Como principal resultado constatou-se a emergência de houses-agency 
nas empresas, bem como a rediscussão sobre a comissão sobre veículos e produção em 
que, cada vez mais, há o intento de eliminação parcial ou total por parte dos clientes. 
Para o futuro, acredita-se num formato de agência mais reducionista e a publicidade 
muito mais próxima do público-alvo. 
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Introdução  

 

O mercado publicitário movimentou cerca de R$ 132 bilhões, no Brasil, em 

2015, de acordo com a Kantar IBOPE Media. Desse montante, é necessário ressaltar 

que cerca de 20% de cada orçamento negociado com diversos veículos de comunicação, 

é encaminhado para as agências de publicidade. Tais transações têm gerado 

descontentamento entre os anunciantes (KANTAR, 2016). 

O assunto sobre a remuneração das agências é relativamente recente. Mais 

recente ainda é a desconexão que as agências de publicidade têm enfrentado diante do 

quanto e de como os anunciantes pretendem pagá-las (SILVA, 2005). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (PPGCom/UTP), bolsista 
Prosup/Capes. Docente da Universidade Regional de Blumenau (FURB) e do Centro Universitário de Brusque 
(UNIFEBE). E-mail: rovechio@gmail.com  
3 Doutor em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (PPGCom/UTP). Docente da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB) e da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: 
bona.professor@gmail.com  
4 Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (FURB). E-mail: quel_miguel@hotmail.com  
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Com a queda das verbas recebidas dos anunciantes, as exigências deles diante 

dos valores a serem investidos e o aumento da competitividade, as agências necessitam, 

com urgência, de uma completa revisão de suas práticas e posicionamentos 

(BRANDÃO, 2004). Como efeito resultante das problemáticas mencionadas, as 

agências vêm sofrendo uma alta rotação em suas carteiras de clientes, além da retração 

do mercado por fatores econômicos.   

O relacionamento entre anunciantes e agências; entre agências e órgãos 

regulamentadores; e entre agências e veículos são um ponto-chave para o tema do 

presente estudo. Silva (2005), apresenta como uma das conclusões de seu estudo a falta 

de comunicação, referente à organização e às funções de uma agência, entre ambas as 

partes, como sendo uma das principais causas do desalinhamento entre os intentos dos 

negociantes.  

Em um dos estudos que abordam o assunto na região de Blumenau5, Mellies 

Júnior (2012), constata que a falta de conhecimento dos anunciantes em relação ao 

fluxograma das agências não alterou o relacionamento entre eles, porém, quando 

dotados de tal noção, o processo de negociação e precificação torna-se de fácil 

entendimento.     

Em vista da constante mudança no mercado publicitário, pouco se sabe sobre a 

remuneração das agências de publicidade, bem como o formato que cada uma se 

encontra atualmente e o que projetam para o futuro de forma a abranger todas elas de 

maneira específica e clara em relação ao âmbito regional. O Sinapro/SC disponibiliza, 

em seu portal virtual6, relações referenciais de valores a serem cobrados para cada 

serviço. Porém, o cenário da precificação, geralmente, não se aproxima do referencial. 

Diante desse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a percepção dos 

publicitários blumenauenses acerca da profissionalização das agências de publicidade 

como também sobre a relevância da presença do Sindicato das Agências de Propaganda 

de Santa Catarina (Sinapro/SC). 

 

 

 

 

                                                 
5 Blumenau é um município catarinense, localizado na região do Médio Vale do Itajaí, e possui uma população 
aproximada de 338.876 habitantes, conforme dados do IBGE (2017). 
6 Disponível em: http://sinaprosc.com.br/valores-referenciais-de-custos-internos>, acesso em: 5 abr. 2016. 
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Revisão de literatura 

 

A publicidade é uma das ferramentas estratégicas utilizadas na  comunicação 

organizacional, tendo em vista seus artifícios persuasivos de grande alcance quanto à 

mudança de hábitos, criação da imagem de determinada empresa, incentivo ao 

consumo, venda de produtos e informação aos consumidores (PINHO, 2006).  

O termo comunicação compreende uma esfera mais ampla. Conforme 

Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009), no campo da comunicação mercadológica, 

não é passível de credibilidade que um produto tenha sido adquirido em qualquer 

circunstância e ambiente sem que houvesse um informativo antecedente sobre sua 

existência.  

A publicidade está inserida no panorama geral da comunicação e, portanto, não 

pode ser avaliada como um fenômeno isolado. Ela está em constante envolvimento com 

fenômenos paralelos, dos quais colhe subsídios (SANT’ANNA; ROCHA JÚNIOR; 

GARCIA, 2009).  

As primeiras agências de publicidade surgiram com o desdobramento dos 

serviços do corretor de anúncios, por volta do século XIX, na França, Inglaterra, 

Alemanha e nos Estados Unidos (SANT’ANNA; ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2009). 

Segundo Malanga (1987), foi Wolney B. Palmer quem estabeleceu a primeira agência 

na Filadélfia, em 1814. Vitali (2008, p. 21) complementa que “[...] inicialmente, as 

agências funcionavam como representantes de jornais e revistas, desempenhando o 

papel de corretoras de anúncios que ofereciam também alguns serviços adicionais de 

criação”. 

Uma agência de propaganda nada mais é que, pura e simplesmente, 
uma prestadora de serviços. A agência não produz nada de fisicamente 
palpável; também não coloca nada de ‘concreto’ à sua disposição que 
não seja talento, experiência e criatividade. Em suma, produz ideias e 
oferece os meios necessários para a concretização destas ideias. 
(MARTINS, 2004, p. 33). 
 

 Até os anos de 1950, as agências trabalhavam na publicidade de seus 

anunciantes atingindo apenas uma pequena parcela da população, pois, na época, não 

havia nenhuma mídia que abrangesse um expressivo espaço no qual se encontravam os 

consumidores e uma mídia cuja penetração fosse intensa (VITALI, 2008). 
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A remuneração das agências, durante grande parte do século XX, dava-se por 

meio da compra de mídia, e não do anunciante. As agências não tinham a necessidade 

de cobrar por seus serviços de criação, pois recebiam o suficiente com a compra de 

espaços de mídia. O lucro das vendas aumentava ao passo que foram criados novos 

meios de comunicação (CAPPO, 2006).  

Até a década de 1960, as agências de publicidade apenas eram vistas como 

criativas. A partir desse período, com o surgimento de novos meios de comunicação, as 

agências passaram a desempenhar um papel preponderante e mais complexo no 

mercado (VITALI, 2008).  

Conforme Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009), as agências de 

comunicação integrada e as agências especializadas são encontradas em várias 

combinações de perfis de agência, sendo algumas de visão generalista ou 

conglomerados de agências especializadas que se complementam. Em âmbito 

internacional, encontram-se na contemporaneidade várias empresas que abrem, fundem-

se, associam-se e mantém operações diversificadas nas áreas da comunicação e do 

marketing.   

Antes da década de 1970, os empresários que fundaram ou assumiram agências 

de publicidade, depois da Segunda Guerra Mundial, estavam dispostos a abandonar seus 

negócios e lucrar com a venda deles. A maneira mais prática de lucrar na década de 

1970 e de 1980 era tornar-se uma sociedade anônima ou conseguir ser comprado por 

outra agência. O resultado das vendas culminou, nos Estados Unidos, em um oligopólio 

de grandes corporações publicitárias, as chamadas holdings (CAPPO, 2006). 

Uma sociedade holding pode ser categorizada em duas: pura e mista. A pura tem 

como atividade única manter as ações de outras companhias, controlando-as sem 

distinção de local, podendo transferir sua sede sem intempéries. Já a sociedade mista, 

encontrada com mais facilidade no Brasil, presta serviços civis ou comerciais. As 

holdings, em geral, possuem maior poder de negociação com bancos, captando com 

mais facilidade os recursos de terceiros, sendo que elas são as representantes do grupo 

como um todo (LODI; LODI, 1991).   

 
Metodologia e procedimentos  
  
 

Essa pesquisa busca contribuir com informações que possam ser relevantes para 

as agências, o mercado e o espaço acadêmico publicitário. A pesquisa é exploratória e 
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descritiva, de abordagem qualitativa. A amostra é não-probabilística por conveniência e 

foi aplicada com treze profissionais em onze agências diferentes de Blumenau, sendo 

cinco filiadas ao Sinapro/SC, cinco não filiadas e uma em processo de filiação. Foi 

utilizada a técnica de coleta de dados a partir de entrevistas pessoais realizadas no 

segundo semestre de 2016.  

O roteiro para o delineamento das perguntas teve como fundamento, em parte, o 

roteiro de Silva (2005), integrante de sua dissertação intitulada Análise da postura de 

anunciantes brasileiros com relação à remuneração de agências de propaganda, em 

que a autora faz entrevista pessoal sobre a remuneração das agências na visão dos 

anunciantes. Seu roteiro contou com dois questionários, um específico para anunciantes 

e outro para funcionários das agências de publicidade. Além disso, também foi utilizada 

a gravação como instrumento de coleta. A gravação torna possível o registro literal e 

integral das respostas. Dessa forma, a presente pesquisa adapta os procedimentos de 

Silva (2005). 

 

Apresentação e análise dos dados da pesquisa 

 

Essa pesquisa foi realizada com 11 agências de publicidade instaladas no 

município de Blumenau. Todos os perfis dos entrevistados restringiram-se ao sexo 

masculino, com exceção de uma profissional, como segue no quadro a seguir: 

 
Agência Função/setor do 

entrevistado 
Gênero 

Callier Comunicação Integrada Proprietário Masculino 
FJR Comunicação Design Masculino 
Semper Creative Consultoria Masculino 
HW Propaganda Proprietário Masculino 

Seven Comunicação Total Planejamento Masculino 
A7B Marketing Digital Links Patrocinados Masculino / 

Feminino 
LMCO Administrador Masculino 
Pen.Ag Atendimento Masculino 

Stratto Publicidade e Branding Diretor e 
Atendimento / 

Diretor de Criação 

Masculino / 
Masculino 

Gorilla Estúdio Atendimento Masculino 
Modus.Org Planejamento Masculino 

      Quadro 1: perfil dos entrevistados 
      Fonte: os autores. 
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Para identificação das agências, foram utilizados sites de pesquisa, como o 

Sinapro/SC, bem como abordagem em grupos de comunicação e marketing, na qual 

foram questionados sobre a existência de agências de publicidade de conhecimento 

geral do público, além daquelas filiadas ao Sinapro de Santa Catarina. Por meio da 

entrevista pessoal, pôde-se comprovar e descobrir os serviços oferecidos pela agência; 

seu formato; número de colaboradores internos graduados ou não; ano de fundação; 

grandes clientes da carteira; bairro em que se encontram e filiação ao Sinapro/SC. 

Dentre o número de colaboradores, que variam de 3 até 29 profissionais, a 

maioria é graduada ou está em processo de graduação. As agências apresentam formas 

diferenciadas de oferecer seus serviços, sendo que algumas demonstram maior 

direcionamento para determinados setores do mercado e outras, maior número de 

serviços para um público mais generalista. Quanto aos departamentos das agências, é 

possível notar semelhanças entre todas as agências, com exceção da Agência A7B, que 

é caracterizada por ser uma agência digital. Outro fator perceptível é o de um único 

cliente consumir serviços de mais de uma agência, como é o caso da empresa Karsten, 

atendida pela Agência Pen.Ag e pela Agência Modus.Org. 

As agências pesquisadas são de pequeno e médio porte (BRITO, 2008), e variam 

entre 3 a 29 colaboradores, sendo a maioria, quase por totalidade, graduada e/ou em 

processo de graduação. O tamanho das agências pode variar desde aquela gerida por um 

homem só, que consiste em um profissional e mais dois ou três assistentes, até agências 

que contam com mais de 200 funcionários (MALANGA, 1987). As agências 

entrevistadas estão, predominantemente, localizadas nas partes centrais da cidade de 

Blumenau, local em que há maior movimentação comercial.  

O maior número de agências possui, dentro de sua estrutura, os setores básicos 

de uma agência, que são: atendimento, planejamento, criação, mídia e administrativo 

(MARTINS, 2004). No entanto, foram detectadas agências com menor quantidade de 

setores, limitando-se a setores como atendimento, criação e financeiro. Para que uma 

agência de publicidade possa existir, ela precisa de três premissas básicas: habilidade de 

vendas, habilidade de criação e habilidade administrativa (MALANGA, 1987). 

 Os setores mais preconizados pelas agências, visto como um diferencial de cada 

uma, foram os setores de planejamento estratégico e atendimento. Pode-se analisar, 

também, por meio das respostas, que as agências convencionais deveriam integrar um 

setor e/ou serviços digitais dentro de suas estruturas, visto que o mercado atual tem 
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exigido essa demanda. No entanto, os serviços de uma agência digital requerem maior 

agilidade em curto prazo e exigem um trabalho de pós-veiculação superior ao trabalho 

realizado para os meios tradicionais. Apesar dessa necessidade por um formato de 

agência que integre também o digital, de acordo com os entrevistados, o formato ideal 

para uma agência varia de acordo com o objetivo de cada proprietário e da carteira de 

clientes que ele quer abarcar.   

Pode-se observar que os serviços oferecidos pelas agências mantêm certa 

semelhança, porém, algumas formas são diferenciadas, sendo que esses serviços são 

direcionados para determinados setores do mercado, como a moda, em que são mais 

específicos para aquele público ou são direcionados para um público mais generalista, e 

oferecem maior número de serviços. Notou-se que, em algumas agências, os tipos de 

serviços estão diretamente ligados à forma de remuneração, sendo os serviços pontuais 

cobrados por fee por job e os que requerem maior frequência, por fee mensal. Quanto 

aos serviços essenciais que uma agência deve prestar, analisou-se que serviços 

relacionados à estratégia e ao setor de criação são as modalidades imprescindíveis para 

que uma agência possa consolidar-se no mercado. Para que uma agência de publicidade 

seja bem-sucedida, ela precisa de um processo de sequência lógica, partir do 

planejamento estratégico, da criação da marca e da organização da agência (LUPETTI, 

2003). Segundo Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009), o departamento de 

planejamento é um setor em ascensão das agências. De uns anos para cá, o 

planejamento tem como foco o pensamento estratégico da agência, faz parceria com o 

diretor de criação na geração de insights criativos que traçarão a execução da campanha. 

Ainda sobre os serviços prestados, todas as agências terceirizam algum tipo de 

serviço, principalmente, os de produção gráfica e programação de sites. As vantagens 

percebidas convergem para o custo-benefício; maior experiência por parte dos 

profissionais terceirizados a realizar determinado serviço; qualidade da entrega e a 

inovação por ter a opinião de profissionais externos sobre o trabalho da agência. Vale 

ressaltar que essas vantagens só poderão se tornar realizáveis desde que haja 

conformidade entre os serviços da agência e os da empresa terceirizada.  

No que diz respeito aos fatores necessários para a profissionalização das 

agências, os entrevistados consideraram essencial ter experiência, capacidade e a 

presença do Sindicato no mercado, como órgão regulamentador de preços e a 

necessidade das agências atualizarem-se constantemente. Apesar da maioria dos 
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profissionais ser graduada, ou estar se graduando em cursos superiores, de acordo com 

as respostas obtidas, ter profissionais graduados interfere na profissionalização, porém 

não é um fator essencial para o sucesso da agência. O essencial para um profissional diz 

respeito ao seu comportamento diante do seu cargo, sua vontade de querer trabalhar e 

aprender cada vez mais.  

Os clientes ainda solicitam mais serviços em meios tradicionais do que em meio 

online. Porém, atualmente, os clientes também solicitam serviços que tenham algum 

plano digital e há um crescimento gradativo por solicitações de serviços online, muitas 

vezes, porque há a percepção de que os custos dos serviços online são bem menores se 

comparados à comunicação offline. Apesar disso, há um desconhecimento do potencial 

dos canais de mídia.  

Pode-se perceber que, ao se tratar da percepção dos publicitários sobre o 

Sindicato Nacional de Propaganda de Santa Catarina (Sinapro), o motivo pelo qual as 

agências vinculam-se a ele se dá, majoritariamente, para a regularização delas no 

mercado e para buscar a profissionalização. Um fator negativo levantado foi o fato de o 

Sindicato centralizar sua atuação na região de Florianópolis, local em que está sediado, 

disponibilizando alguns recursos que não trazem vantagens para a região do Vale do 

Itajaí, especificamente, em Blumenau. No que concerne aos preços atribuídos pela 

tabela referencial do Sinapro/SC, percebe-se que esses não estão de acordo com as 

precificações estipuladas pelas agências entrevistadas, sendo mais exequível a tabela ser 

praticada por clientes públicos/governamentais por meio de licitações públicas.  

As formas de remuneração mais utilizadas são o fee mensal, fee por job e 

comissão sobre os veículos e a produção. Sobre os benefícios e prejuízos levantados 

pelos entrevistados, destacou-se o fluxo da receita, garantido como um ponto positivo, e 

a agência com excesso de trabalho por baixa remuneração como um ponto negativo. O 

fato contraria o que Lupetti (2003) afirma, ao alegar que, no formato fee mensal, não é 

incentivado um esforço maior por parte das agências. Ainda, Lupetti afirma que o fee 

mensal tem a vantagem de que a agência saberá exatamente o valor do seu pagamento 

por determinado período.  

As agências não estão satisfeitas com a forma de remuneração atual, afirmam 

que veem uma diferença negativa com relação aos preços do mercado e que existe um 

risco muito grande dos clientes e do mercado em geral se acomodarem com preços mais 

baixos. O modelo ideal de remuneração, sob o ponto de vista das agências, é o fee 
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mensal, ou qualquer formato que sustente o capital intelectual da agência. Conforme 

Lupetti (2003), o fee mensal tem como base de cobrança as horas trabalhadas e deve ser 

acordado entre agência e cliente, define-se previamente o tempo demandado para 

realização das tarefas. Sob o ponto de vista do cliente, foi sugerido e considerado o fee 

mensal como uma forma justa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o fee por 

performance. 

 O fee por performance já é utilizado em algumas agências e é considerado como 

uma tendência de mercado regional, mesmo que leve alguns anos para estar totalmente 

inserido na região catarinense, que tem aspectos conservadores. Estamos em um 

caminho sem volta, no qual o mercado movimenta-se naturalmente em que agências e 

clientes concentrarão seus recursos na contratação de profissionais voltados a 

performance. As agências precisarão mensurar e entregar resultados reais, segundo 

Damasceno (2016). No entanto, de acordo com os entrevistados, para o fee por 

performance ser realizado de forma justa, precisa haver uma relação muito próxima 

entre agência e cliente, bem como a necessidade de monitoramento, do começo ao fim, 

sobre a execução dos serviços, do contrário a agência pode sofrer consequências 

injustas. Lupetti (2003), diz que a remuneração por resultados é condicionada aos 

resultados positivos obtidos pelo cliente, exigindo uma relação de confiança entre 

agência e anunciante. Esse sistema de remuneração, segundo ela, pode compreender 

tanto valores em percentuais quanto um valor fixo, desde que os objetivos sejam 

atingidos. Entretanto, a desvantagem é a que mensuração de resultados só é realizada no 

final da campanha. Se uma ou outra parte cometer algum erro, pode comprometer os 

resultados. 

A comissão sobre veículos e produção foi considerada uma forma justa para 

agências e clientes, sob o argumento de que as agências são um dos maiores agentes 

responsáveis pelo contato entre cliente e veículo, e o argumento de que o 

acompanhamento da agência pós-execução é importante. A comissão foi considerada 

justa desde que haja transparência e aprovação de ambas as partes. No entanto, existe a 

possibilidade de prestadoras de serviços entregarem um plano estratégico que envolve 

mídias que não são adequadas, porque são dependentes desse tipo de formato de 

pagamento. Conforme a resposta de alguns entrevistados, as agências, no passado, 

estavam acostumadas a utilizar as mídias tradicionais e a receber a comissão dos 20%, 

por isso reduziam os preços dos serviços realizados pela agência, aguardando o valor da 
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comissão. Atualmente, os clientes querem, cada vez mais, reduzir o valor do percentual 

a ser pago pela comissão sobre os veículos ou eliminá-la por inteiro. A desvantagem do 

sistema de comissão por honorários é que as empresas anunciantes consideram os 

percentuais altos e pressionam as agências a reduzi-los (LUPETTI, 2003). 

As novas práticas de remuneração, como fee por performance, não atrapalham as 

relações com os clientes, até porque agem como filtro natural do mercado, segundo os 

entrevistados. Laloum (2016), argumenta que ter uma parcela da remuneração das 

agências vinculada ao resultado é algo natural. O que está em pauta é a remuneração por 

resultado como uma tendência de mercado cada vez mais crescente e, em contrapartida, 

a remuneração por comissão dos 20% sobre os veículos estar sendo, cada vez mais, 

rediscutida e renegociada. O que atrapalha o mercado, de acordo com a análise dos 

entrevistados, é o fato de que existem veículos que cobram valores diferenciados ao 

cliente quando tem ou não o acompanhamento da agência.  

As formas de remuneração, segundo alguns publicitários, relacionam-se aos 

tipos de serviços oferecidos, assim como o perfil dos clientes, sendo que, para aqueles 

com maior consciência da importância da publicidade, o recomendável é o formato de 

fee mensal, e para aqueles que têm necessidades pontuais, o fee por job se adequa 

melhor ao negócio. Ainda assim, existe uma dissonância entre a forma como as 

agências são remuneradas e a forma como os clientes as remuneram. Um dos maiores 

motivos pelos quais isso acontece se dá pelo fato de que há uma percepção errada por 

parte dos clientes sobre o valor do trabalho feito pelas agências.  

Houve redução dos preços do mercado, segundo o parecer dos publicitários. 

Entretanto, o montante do faturamento anual das agências aumentou ou manteve-se 

estável, em sua maioria, se comparado ao ano anterior. Vale ressaltar que as agências 

que responderam ter um aumento anual são, predominante, novas no mercado, o que 

sugere um crescimento natural no mercado.  

No que diz respeito às projeções, de acordo com a unanimidade das respostas, os 

profissionais acreditam que as agências terão um formato organizacional mais reduzido 

do que o já existente, no qual trabalhará com um sistema de co-working e terceirização e 

oferecerá serviços especializados em determinados segmentos do mercado e serviços, 

conforme a demanda.  

O papel da publicidade, no futuro, é estar mais próxima do seu público-alvo e 

gerar mais conteúdo para atingir os atores sociais. As agências, por sua vez, terão de 
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entender e assessorar melhor seus clientes, bem como oferecer serviços mais 

estratégicos e manter-se em constante atualização devido ao avanço dos meios digitais. 

O que constata algumas das probabilidades feitas por Marcondes (2016), que afirma que 

as agências terão de prestar serviços como um leque diversificado de consultoria, bem 

como posicionamento estratégico, com foco na geração de conteúdo e inovações.  

 Sobre os meios digitais e de comunicação, em geral, pode-se avaliar que os 

meios tradicionais não serão substituídos pelos meios online, pelo contrário, 

provavelmente serão complementados ou adaptados, segundo a percepção dos 

entrevistados. Conforme Sant’Anna, Rocha Júnior e Garcia (2009), devemos entender 

que atuação das mídias tradicionais no meio online não são elas mesmas, mas sim as 

linguagens delas transmitidas no ambiente online. No entanto, a publicidade futura será 

muito mais voltada para o meio online do que para os meios offline, e haverá maior 

preocupação em torno da distribuição das verbas de mídia para haver um alcance 

certeiro.  

  Quanto aos projetos futuros das agências, pode-se avaliar que a maioria se 

centralizou em ampliar o setor ou os serviços digitais, bem como atuar em nichos de 

mercado, e se especializar neles. Outro projeto futuro detectado foi a aliança entre 

publicidade e a tecnologia trabalhando em conjunto com startups. Marcondes (2016), 

nesse sentido, diz que as agências futuras terão de dispor de um departamento de 

tecnologia e ter como um dos focos a inovação aliada a startups como uma forma 

essencial para a geração de novas soluções. 

Outro fator não previsto na entrevista e levantado por alguns profissionais foi a 

necessidade de haver um departamento de marketing sólido nas empresas, o que 

dificilmente é encontrado no município de Blumenau, e a presença cada vez maior de 

houses no mercado regional, com a finalidade de economizar custos. Conforme Martins 

(2004), um dos maiores intuitos para instauração de uma house é economizar verba e 

manter o controle absoluto sobre as atividades. 

 

Considerações finais  

 

Blumenau foi o município precursor do primeiro curso superior de Publicidade e 

Propaganda de Santa Catarina, assim como também foi o primeiro em diferentes setores 

da comunicação como o rádio e a televisão. Atualmente, o município conta com 58 
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agências ativas, nas quais 11 são vinculadas ao Sindicato das Agências de Propaganda 

de Santa Catarina (Sinapro/SC), de acordo com o site da instituição.  

As agências de publicidade de pequeno e médio porte de Blumenau estão 

passando por um período de transição, no qual os serviços relacionados às mídias 

digitais estão cada vez mais crescentes, assim como a renegociação sobre a comissão 

dos 20% sobre os veículos e os 15% sobre a produção. O fee por performance é visto 

como uma tendência mundial, porém levará um tempo para instalar-se de forma 

definitiva e abrangente no referido município.   

O fee mensal e o fee por job são as formas mais utilizadas pelas agências, sendo 

aquele considerado como o modelo ideal para as agências e para os clientes. Em 

segundo lugar, também foi considerado o fee por resultado como sendo o modelo ideal 

de remuneração sob o ponto de vista dos clientes. Segundo as agências, a comissão dos 

20% é uma forma justa de remuneração, no entanto, está sendo reduzida ou eliminada 

gradativamente por parte dos clientes. As agências não estão satisfeitas com as formas 

com que estão sendo remunerada, e os publicitários percebem diferenças negativas no 

mercado no que diz respeito às precificações. Houve redução dos preços do mercado, 

todavia a maioria respondente que tinha como denominador comum serem agências 

com poucos anos no mercado afirmou haver um aumento no montante do faturamento 

anual quando comparado ao do ano anterior. Ainda assim, existe uma dissonância entre 

a forma como as agências são remuneradas e a forma como os clientes as remuneram, e 

isso se dá pela percepção equivocada dos clientes sobre o valor da publicidade, 

acreditando ser uma atividade de fácil e rápida execução. 

A estrutura organizacional dos entrevistados caracterizou-se, majoritariamente, 

como sendo agências de pequeno e grande porte com todos os setores básicos. Os 

setores mais preconizados pelas agências são o departamento de planejamento e o de 

criação. Esse fato corresponde à percepção dos publicitários sobre os serviços essenciais 

que uma agência deve oferecer na contemporaneidade: estratégia e criatividade. Na 

percepção dos profissionais, uma agência deve integrar o setor e/ou serviços 

relacionados ao ambiente digital, visto que o mercado atual exige essa demanda. 

Entretanto, apesar dessa necessidade, os entrevistados consideram que não existe um 

formato ideal para as agências de publicidade, sendo ele variável de acordo com o 

objetivo de cada proprietário e os clientes que ele deseja prospectar.  
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Os preços referenciais da tabela Sinapro/SC não estão de acordo com as 

precificações do Vale do Itajaí, sendo o valor excessivamente maior do que o cobrado 

em Blumenau, entrando em melhor conformidade com negociações feitas com contas 

públicas. Outro problema identificado referente ao Sindicato diz respeito à sua atuação 

centralizada na região de Florianópolis, local em que está sediado. Entretanto, os 

publicitários consideraram a presença e a filiação do e no Sindicato, respectivamente, 

como um fator importante para a profissionalização das agências, assim como a 

necessidade de manter-se atualizado. No que diz respeito à profissionalização dos 

profissionais, a graduação interfere no assunto, no entanto, não é um fator 

imprescindível ou pré-requisito para o sucesso das agências. O essencial para o sucesso 

profissional, sendo sua ausência considerada como um problema percebido pelos 

entrevistados, é a vontade de querer trabalhar e aprimorar as capacidades pessoais nas 

agências.  

Alguns problemas identificados não previstos na entrevista foram: a crescente 

internalização de serviços publicitários por parte das empresas, em outras palavras, a 

instalação de houses com a finalidade de economizar custos; a negociação paralela por 

parte dos veículos que oferecem preços menores para os clientes quando a negociação é 

realizada sem o acompanhamento da agência; e a necessidade de haver um 

departamento de marketing sólido nas empresas para melhor execução e alcance da 

campanha.  

As projeções futuras levantadas pelos profissionais cercearam-se nas hipóteses 

de que as agências serão reduzidas em estrutura organizacional; haverá maior assessoria 

por parte dos profissionais, bem como a ascensão de trabalhos terceirizados em um 

sistema de co-working e a especialização profunda em segmentações do mercado e/ou 

serviços específicos. O papel da publicidade no futuro terá como base aproximar-se 

cada vez mais do público-alvo por meio de geração de conteúdo. Apesar dos 

publicitários apontarem para o formato de agência menor e maior participação de 

serviços terceirizados, os projetos futuros das agências entrevistadas têm como foco a 

especialização em nichos de mercado e a ampliação do setor e/ou dos serviços digitais. 

Segundo a percepção dos publicitários, os meios tradicionais não serão substituídos 

pelos meios digitais, pelo contrário, serão complementados ou adaptados à comunicação 

online.   
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Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação, de forma adaptada, da 

pesquisa para a percepção dos clientes das mesmas agências, com o objetivo de 

desvendar ou comprovar se os clientes têm a mesma opinião sobre as formas de 

remuneração, o que pensam sobre o futuro em vista da ascensão dos produtos de mídia 

digitais; e investigar a opinião que têm sobre as agências de publicidade. Essa 

recomendação poderá reafirmar as informações aqui descobertas, como também pode 

trazer novos conhecimentos sobre a profissionalização das agências.  
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