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RESUMO 

 
Nas agências de publicidade com estruturas tradicionais as informações necessárias para 
o planejamento de comunicação dos clientes provêm do Atendimento, através do 
briefing, e do Departamento de Pesquisa. Procurando reunir informações mais precisas 
para traçar as estratégias de comunicação da Coca-Cola a WMcCann adotou 
ferramentas de inteligência empresarial, ou business intelligence (BI), ao implementar 
uma unidade de negócio que reúne tecnologia, inovação e inteligência de dados. Este 
estudo de caso se vale da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista 
individual em profundidade para compreender o centro de inteligência da agência de 
publicidade brasileira como uma estratégia de inteligência empresarial aplicada a 
comunicação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Administração em Publicidade; Agência de Publicidade; 
Estrutura Organizacional; Inteligência Empresarial; Informação. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Num mundo globalizado e hiperconectado que apresenta novas demandas às empresas 

anunciantes, questões como efetividade nas ações, redução de custos e informações 

precisas para as decisões estratégicas se tornaram chaves para o sucesso de suas ofertas 

nos mercados consumidores. Sampaio (2003) depreende que num ambiente de negócios 

cada vez mais complexo há a necessidade de respostas mais aprimoradas e a pesquisa 

vem ganhando importância. 

No Brasil, mesmo antes da atual crise econômica que assola o país, os anunciantes já 

vinham questionando suas agências de publicidade em relação às suas propostas de 

abordagem publicitária, aos custos de veiculação das campanhas e o real retorno das 

estratégias de comunicação, principalmente, as adotadas para os ambientes digitais. 

Devido à possibilidade de obterem uma quantidade considerável de informação sobre os 

consumidores, as empresas entendem que a comunicação é tangível, passível de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
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controle e cada vez mais dissociada do mundo das ideias (BARBIERI, 2017). Como 

afirma Bueno (2009, p. 10) a Comunicação Empresarial: 

 
se prepara para ascender à um novo patamar, tornando-se um elemento 
importante do processo de inteligência empresarial. Ela se estrutura para 
usufruir das potencialidades das novas tecnologias, respaldar-se em 
banco de dados inteligentes, explorar a emergência das novas mídias e, 
sobretudo, maximizar a interface entre as empresas, ou entidades, e a 
sociedade. 
 
 

Para Sergio Alexandre, da consultoria PwC Negócios Digitais, os clientes corporativos  

“[...] passaram a ter necessidade de entender os consumidores pela análise de dados, 

trazidos em profusão da internet” (BARBIERI, 2017, p.13). 

Diante do cenário descrito as agências de publicidade WMcCann e Flagcx, pertencentes 

ao Grupo Interpublic, decidiram unir esforços em 2013 para criar um projeto que 

reunisse tecnologia, inovação e inteligência de dados. A proposta inicial seria reunir o 

máximo de informações e dados para subsidiar a tomada de decisão e potencializar as 

chances de se chegar aos resultados esperados. 

Apesar de estar locado dentro do escritório da WMcCann Rio, localizado na capital 

fluminense, o centro de inteligência possui um espaço físico independente e uma equipe 

exclusiva e multidisciplinar, onde trabalham juntos programadores, estatísticos, 

analistas de dados, profissionais de mídia e publicitários. 

O Kolab tem como função a captação, monitoramento, interpretação e análise de toda a 

comunicação da Coca-Cola com seus consumidores, assim como o seu relacionamento 

com os veículos de comunicação, a concorrência e o mercado como um todo 

(SACCHITIELLO, 2015). “De maneira geral, as informações apresentam-se em grande 

volume atualmente, disponibilizadas nos mais diversos meios de comunicação, exigindo 

de todos a seleção e organização das informações para sua efetiva utilização” 

(REZENDE; ABREU, 2008, p.37). 

Segundo Martin Montoya, presidente da WMcCann, o Kolab pretende sanar um 

problema recorrente na comunicação e no marketing: “O mercado produz uma enorme 

quantidade de dados e tem consciência de sua real importância. Mas, muitas vezes, não 

consegue aplicá-los de maneira eficiente e deles extrair insights criativos e de negócios” 

(SACCHITIELLO, 2015). 
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O emprego de uma equipe multidisciplinar, a forma de reunir informações monitorando 

a comunicação de uma marca com tecnologia da informação, as análises destas através 

da inteligência humana e os insights que gera torna o Kolab uma iniciativa inovadora no 

ramo publicitário e digna de uma pesquisa científica. 

Este trabalho se dedicou a compreender a unidade de negócio da WMcCann Rio como 

uma estratégia de inteligência empresarial aplicada a comunicação. De natureza 

exploratória, esta pesquisa adotou o método de estudo de caso único holístico (YIN, 

2001) e os procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e entrevista individual em profundidade (DUARTE, 2010). 

 

ESTRUTURA DE UMA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

O termo estrutura diz respeito às relações distribuídas entre os recursos do sistema 

administrativo (CERTO, 2003). Tem como intenção simplificar o uso de cada recurso 

individual ou coletivo enquanto a empresa busca atingir seus objetivos. Chiavenato 

(2004, p. 286) salienta que as organizações de todos os tipos “[...] requerem uma 

estrutura interna que lhes garanta coordenação interna e integração. Uma espécie de 

espinha dorsal capaz de sustentar o todo organizacional e mantê-lo integrado”. 

Ainda segundo o autor (CHIAVENATO, 2004) a estrutura organizacional se refere à 

forma com que são divididas, organizadas e coordenadas as atividades de uma 

organização. Por meio dela é que se garante a distribuição e o gerenciamento das tarefas 

executadas por seus integrantes. Cada subdivisão recebe o nome de unidade. Desta 

forma, as unidades organizacionais são departamentos, seções, divisões, grupos de 

trabalho e equipes. 

Para Chiavenato (2004) a departamentalização configura um atributo básico da estrutura 

organizacional e tem a ver com o agrupamento de tarefas em unidades organizacionais e 

a reunião dessas em uma organização total. Os modelos de departamentalização são: 

funcional, divisional e matricial, consideradas como abordagens tradicionais por 

Chiavenato (2004); e equipes e redes, consideradas pelo autor como contemporâneas. 

Usualmente adotada pelas agências de publicidade, Perez (2008) esclarece que a 

estrutura funcional permite uma ágil identificação das competências e especializações 

exigidas para cada tarefa. Na estrutura funcional as atividades são agrupadas em função 

de semelhantes habilidades, conhecimentos e recursos (CHIAVENATO, 2004). 

Contudo, Perez (2008) salienta que na agência a organização por cliente é 
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indispensável, tendo em vista a singularidade de cada conta. Cada um dos clientes exige 

um nível de envolvimento, uma forma de relacionamento, conjunto de valores, proposta 

criativa, etc. 

Sendo assim, Perez (2008) crê que as empresas do ramo publicitário apresentam 

estruturas híbridas, se organizando em primeiro nível por função e em segundo por 

cliente. Nos desenhos híbridos “[...] diferentes partes da mesma organização são 

desenhadas de maneiras diferentes. Uma parte pode ser divisional, outra pode ser uma 

matriz, e ainda outras podem ter um desenho mais ou menos burocrático” 

(CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005). 

Na perspectiva de Perez (2008, p. 11) a necessidade por um modelo focado no cliente: 

“[...] intensificou-se nos últimos anos em função do aumento da competitividade do 

mercado e de um escoamento, em que pese parcial, das verbas anteriormente destinadas 

às propaganda para relações públicas, eventos e outras possibilidades comunicacionais”. 

Basicamente a estrutura de uma agência é moldada de acordo com as principais fases do 

processo relacionado à propaganda, ou seja, atendimento, planejamento, criação e mídia 

(PEREZ, 2008). 

Corrêa (2006) categoriza os setores da agência de propaganda em três grupos: (1) 

básicos – fundamentais para a sua existência e funcionamento e envolvem os setores 

Gerência, Administração, Finanças, Atendimento, Mídia, Criação, Produção e Tráfego; 

(2) de apoio – têm como objetivo dar suporte aos setores básicos para que estes realizem 

suas tarefas e nesta categoria se encontram os departamentos de Pesquisas (mercado, 

mídia e comunicação), o centro de informações, Informática, Assessoria jurídica e 

Lobby governamental; (3) operacionais – prestam serviços para melhorar o atendimento 

aos clientes e também podem representar fontes de renda alternativas, fazendo parte 

deste grupo Promoção de vendas e merchandising, Relações públicas, Assessoria de 

imprensa, Eventos, Web design e Database marketing. 

No mercado publicitário coexistem agências de diferentes tamanhos e estruturas 

organizacionais (CORRÊA, 2006). O número e tipos de departamentos variam 

conforme o faturamento de cada empresa. Numa agência de pequeno porte um 

profissional pode exercer mais de uma função. Segundo Perez (2008) a estruturação de 

uma agência tem como base as etapas essenciais do processo relacionado à propaganda, 

ou seja, atendimento, planejamento, criação e mídia. 
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Para Aucar (2016) as nomenclaturas dos departamentos, próprias do ramo publicitário, e 

as tarefas de cada um foram definidas de maneira discriminatória para conferir 

reconhecimento e arranjo. Ainda esclarece a autora que a divisão das responsabilidades 

e a enorme quantidade de seções em uma agência de publicidade evidenciam a 

complexa e multifacetada natureza da produção de anúncios. 

Sobre a tradicional divisão das empresas brasileiras em atendimento, planejamento, 

criação e mídia Aucar (2016) menciona que se trata de um modelo adotado das agências 

norte-americanas, que o utiliza desde o começo do século XX, também comum em 

outras partes do mundo. “Os departamentos são os locais onde as mensagens são 

concebidas, planejadas e distribuídas aos meios de comunicação” (AUCAR, 2016, 

p.115). 

A área de Atendimento é responsável pelo contato regular com os clientes da agência, 

se responsabilizando pelo nível do serviço prestado (CORRÊA, 2006). Como 

atribuições a função de atendimento: mantém o relacionamento entre agência e cliente; 

faz o assessoramento aos clientes; analisa suas peculiaridades, problemas e 

oportunidades; e executa um planejamento inicial dos serviços a serem prestados 

(PEREZ, 2008). 

O setor Planejamento tem como responsabilidades delinear estratégias mais apropriadas 

a seus clientes, definir o posicionamento de marcas, estabelecer novos mercados e 

planejar ações de comunicação (PEREZ, 2008). Em certas agências o profissional de 

atendimento também executa a tarefa de planejamento (LUPETTI, 2009). O 

Planejamento fornece as orientações para as campanhas publicitárias e, ainda, distribui a 

verba entre mídia e produção. 

Corrêa (2006) declara que o departamento de Criação sempre teve destaque especial nas 

agências, pois devido às boas campanhas que o cliente procura seus serviços e o 

apropriado produto criativo é primordial. Luppeti (2009) fala que existe um glamour 

envolvendo o setor, representando a aspiração de boa parte dos graduandos em 

publicidade e propaganda. De acordo com Perez (2008) a Criação está associada ao 

desenvolvimento das soluções em comunicação, específicas para cada cliente, e à 

produção e escolha das mensagens publicitárias. 

O departamento de Mídia define quais são os veículos de comunicação mais 

apropriados para se dirigir ao público-alvo, qual o momento oportuno, a forma que é 

mais rentável e a mais indicada para cada situação (PEREZ, 2008). Tem como 
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responsabilidade investir a verba indicada pelo cliente de maneira assertiva nos veículos 

de comunicação, além de cuidar da autorização e controle da veiculação aprovada 

(CORRÊA, 2006). Na visão de Luppeti (2009, p.37) os profissionais da área “[...] 

acompanharam as evoluções tecnológicas ocorridas nos últimos tempos em função das 

múltiplas alternativas no mercado”. O tratamento de informações quantitativas e o 

trabalho de calcular e cruzar dados cede espaço às análises qualitativas, como o 

entendimento do perfil psicográfico dos consumidores. 

Devido à complexidade de suas operações, grandes agências optam por investir em 

áreas especializadas, como a pesquisa, produção gráfica e eletrônica, tráfego, assim 

como em outros serviços de comunicação, como promoção, relações públicas e 

merchandising (PEREZ, 2008). 

 

PESQUISA: PROVENDO A AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

Sobre o departamento de Pesquisa Corrêa (2006) entende que sua função é de apoio e 

manter um setor como este demanda relativo investimento financeiro que apenas 

agências de grande porte ou de médio, quando bem geridas, podem fazer. 

O setor pode assessorar um cliente numa pesquisa de mercado, auxiliando na definição 

de qual o melhor tipo e técnica de investigação para determinado problema (CORRÊA, 

2006). O trabalho do profissional de pesquisa envolve o contato com institutos de 

pesquisa, requisitar estimativas de custos e projetos, intermediar e acompanhar 

prestadores de serviços, averiguar os relatórios fornecidos por estes, e fazer as devidas 

comparações com outras informações disponibilizadas pelos clientes ou outras seções 

da agência. 

Na concepção de Luppeti (2009) a Pesquisa fornece informações para todas as outras 

áreas da agência. Internamente o departamento pode auxiliar a Criação e o Atendimento 

como “[...] um centro de informações sobre o consumidor para ajudar na elaboração de 

planos de propaganda, promoção ou relações públicas” (CORRÊA, 2006, p. 32). Os 

setores de Criação e Planejamento podem requerer da Pesquisa novas informações ou 

reduzir incertezas acerca de projetos específicos, ao solicitarem, por exemplo, pesquisas 

exploratórias, de testes de campanhas ou de peças publicitárias. 

Para a Mídia e o Atendimento, a Pesquisa é capaz de reunir dados estatísticos 

divulgados por órgãos oficiais – IBGE, FGV, ministérios do Governo etc. – ou por 

associações profissionais, como ANFAVEA, ABRACICLO, ABA, entre outros 
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(CORRÊA, 2006). Tais informações são muito relevantes para o planejamento 

estratégico, pois dimensionam mercados e indicam tendências. 

Nas estruturas tradicionais das agências ainda pode existir a área de Pesquisa de Mídia 

(CORRÊA, 2006). Normalmente associada ao departamento de Mídia tem como tarefa 

fornecer para o planejamento de mídia e o Atendimento informações que possam 

justificar as estratégias de veiculação indicadas. Tal área lida com relatórios regulares 

de institutos de pesquisa como Ipsos Brasil e IBOPE, sendo que seus colaboradores 

realizam estudos de audiência e de perfil de público, cruzam dados e fazem 

comparações, procurando as melhores opções para as campanhas em termos de meios 

de comunicação. 

Para Jones (2002) a utilidade da pesquisa está em “[...] primeiro, ajudar a gerar e 

enriquecer ideias e, segundo, selecionar as mais promissoras e abandonar as menos 

promissoras”. Sampaio (2003, p.306-307) ressalta a relevância da pesquisa para a 

prática da publicidade ao afirmar que: 

 
[...] a intuição é essencial para gerar originalidade, como sabemos, mas 
tem elevado nível de erro. E a pesquisa é essencial para gerar segurança, 
mas tende a ser formal e previsível. Daí que a sabedoria do marketing – 
e, por extensão, da comunicação mercadológica – está em combinar 
intuição e pesquisa. 
 
 

A INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 

Para Cortês (2008) a informação surge por meio do relacionamento, avaliação, 

interpretação ou organização de dados. Apenas a partir da transformação de dados em 

informações que decisões podem ser colocadas em prática. O autor pondera que a 

quantidade e a qualidade dos dados à disposição e as relações feitas com os mesmos 

impactarão na qualidade da tomada de decisão. 

As empresas, para sua sustentabilidade competitiva, precisam adotar estratégias e 

adquirir sistemas informacionais para gerenciar inúmeras informações que geram 

internamente e que devem reunir do mercado. Fuchs (2000) adverte que a função da 

informação é poder alterar a realidade do mercado e dos públicos que as empresas se 

relacionam. 

Informações são fundamentais quando se trata de planejamento que, de acordo com 

Bueno (2009), é um processo que se apoia em dados sistematizados, informações, 

conhecimentos, vivências e saberes intimamente associados à missão, objetivos e 
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valores empresariais. Ressalta ainda o autor que o planejamento não pode ser 

considerado como uma atividade ocasional ou simplesmente operacional. 

Definem Laudon e Laudon (2010, p.155) inteligência empresarial – ou business 

intelligence (BI) – como “ferramentas que consolidam, analisam e acessam vastas 

quantidades de dados para ajudar os usuários a decidir melhores escolhas empresariais”. 

Ainda segundo os autores a inteligência empresarial permite às empresas: armazenar 

informações; reunir dados sobre clientes, concorrentes e operações internas; e alterar a 

forma com que se toma a decisão tendo em vista aumentar a lucratividade e atingir 

outros objetivos empresariais. 

Entende Cortês (2008, p. 368) o termo como “um amplo arcabouço de conceitos e 

técnicas que buscam extrair conhecimento empresarial a partir de repositórios de dados 

e informações, tanto internos quanto externos”. Na visão do autor, inteligência 

empresarial está ligada à competência de entender o próprio negócio de maneira que se 

façam previsões mais realistas. 

Para Turban, Sharda e Delen (2010 apud COSTA, 2012, p. 13) business intelligence 

seria um “termo guarda-chuva” que reúne “[...] arquiteturas, ferramentas, bases de 

dados, ferramentas analíticas, aplicações e metodologias”. 

Na concepção de Bueno (2009) as definições e conceitos acerca de inteligência 

empresarial são bem variados por causa da ampla literatura existente sobre o campo. O 

autor afirma que todos possuem como cerne a seguinte ideia: “processo de transformar 

dados, quase sempre difusos ou esparsos, em conhecimento relevante ou estratégico, o 

que implica, necessariamente na adoção de procedimentos e posturas singulares” 

(BUENO, 2009, p.37). 

Ainda explica Bueno (2009) que a estratégia não se resume a coleta e sistematização de 

dados ou informações, que virão a ser conhecimento, mas envolve uma complexa e 

original gestão que engloba além de atividades de monitoramento de concorrentes, 

identificação de pontos fortes e fracos das empresas, construção de cenários vinculados 

com ações e estratégias e o uso de diferentes técnicas e métodos como, por exemplo, 

Fatores Críticos de Sucesso, Benchmarking, Mineração de Dados e Balanced 

Scorecard. 

Os recursos de inteligência empresarial permitem a seus usuários encontrarem sentidos 

e padrões nos dados disponíveis, assim eles podem aprender com o diagnóstico e 

decidirem de forma mais fundamentada e sensata (LAUDON; LAUDON, 2010). 
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Segundo Costa (2012) tal sistema quando implantado pode ser um meio eficiente e 

preciso para o desenvolvimento de uma organização, reunindo o conhecimento 

primordial para o desenvolvimento de novos projetos, de forma que equívocos 

anteriores sejam minimizados e o desempenho organizacional seja maximizado. 

Devido ao grande volume de informações disponíveis atualmente, principalmente na 

internet, inevitavelmente as organizações precisam empregar a tecnologia da 

informação, que se trata de “recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso 

da informação” (REZENDE; ABREU, 2008, p.52). Neste mesmo sentido, afirma Cortês 

(2008, p.66) que “[...] a utilização da BI nas organizações depende de um aporte de 

tecnologias e infra-estrutura, demandando um entendimento sobre aspectos diversos, 

tais como redes, bancos de dados e sistemas integrados de gestão”. 

 

O CENTRO DE INTELIGÊNCIA KOLAB 

No mais recente ranking das 50 maiores agências de publicidade do país, organizado 

pelo Kantar Ibope, a WMcCann ocupa a segunda posição (ADNEWS, 2017). O 

levantamento tem como critério o investimento em compra de espaços publicitários 

realizados pelos clientes das agências em 2016. Surgida em 2010, fruto da fusão entre a 

brasileira W/Brasil e o grupo americano de comunicação e marketing MCCann 

Erickson (O GLOBO, 2010), a agência tem como clientes marcas como Chevrolet, 

Coca-Cola, L´oréal Paris, Mastercard, Nestlé, TIM e Microsoft (WMCCANN, 2017). 

Com dois escritórios no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, a 

WMcCann implementou o projeto Matrix Labs em 2011 na unidade carioca, 

capitaneado por seu vice-presidente executivo e de operações Márcio Borges 

(PENTEADO, 2016). Em 2013 numa parceria com a Flagcx – integrante da mesma 

holding da qual faz parte, o Grupo Interpublic – foram criadas dois laboratórios de 

inteligência: o Kolab, para a Coca-Cola, e o NLab, para a Nestlé. Reunindo tecnologia, 

inovação e inteligência de dados, o objetivo da iniciativa é implantar um instrumento de 

inteligência que possa interpretar todos os momentos em que um consumidor entra em 

contato com uma marca e extrair da enorme quantidade de dados gerados pelo mercado 

insights que sejam válidos para os negócios de seus clientes. 

Apesar de fisicamente estar alocada no prédio da WMcCann Rio, o Kolab é considerado 

uma unidade de negócio independente da agência (SACCHITIELLO, 2015). Existe uma 
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tendência entre as agências em tornar os setores operacionais em organizações 

independentes, contudo vinculadas a um grupo de comunicação (CORRÊA, 2006). 

Como afirma Duarte (2010) se valendo de uma fonte a entrevista em profundidade 

permite coletar informações que se pretende reunir, além de possibilitar a descrição de 

processos as quais a mesma esteve ou está envolvida. Nesta pesquisa, o recurso 

metodológico foi utilizado com Viviane Vela, diretora de mídia, e responsável pelo 

setor de Growth Hacking (central de mídia), para conhecer melhor a estrutura e serviços 

prestados pelo Kolab. 

Após alguns contatos iniciais via telefone, em 15/03/2017 o pesquisador lhe enviou por 

e-mail uma série de questões para melhor conhecer a estrutura, funções e produtos do 

centro de inteligência. O tipo de entrevista foi aberta (DUARTE, 2010), recebida 

também por e-mail em 06/04/2017, e para respondê-la Viviane Vela contou com a 

colaboração de Márcio Borges, vice-presidente executivo e de operações da WMcCann 

Rio, e Raquel Scrivano, Head de Business Intelligence do Kolab. Posteriormente, em 

julho de 2017, outros contatos por telefone ou e-mail foram estabelecidos com a fonte a 

fim de sanar algumas dúvidas que surgiram ao analisar as informações recebidas. 

Segundo a entrevistada (VELA, 2017) o Kolab inicialmente se apresentava como uma 

central de mídia, num modelo comum no mercado publicitário, reunindo profissionais 

de mídia e de planejamento de comunicação. Todavia, a associação com a Flagcx em 

2013 provocou uma mudança radical na unidade de negócio, pois combinou o profundo 

conhecimento do cliente Coca-Cola por parte da WMcCann com o expertise em 

tecnologia da Flagcx. 

O Kolab atualmente utiliza diversas ferramentas de inteligência empresarial, 

inteligência humana e sistemas de informação integrados para potencializar a eficiência 

das estratégias de mídia adotadas para a Coca-Cola, conseguindo, assim, melhorar os 

resultados empresariais (VELA, 2017). 

Na equipe multidisciplinar trabalham juntos programadores, estatísticos, analistas de 

dados, profissionais de mídia e publicitários (VELA, 2017). São ao todo 26 

profissionais que atuam de forma exclusiva para a fabricante de bebidas. 

O nome Kolab é a junção dos termos “Ko” – “Knock out”, sigla que identifica a The 

Coca-Cola Company na bolsa de valores – e “Lab” – “Landscape, Analytics and 

Business”. 
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O centro de inteligência se sustenta numa metodologia chamada de OSEP (Owned, 

Shared, Earned and Paid Media ou Mídia Própria, Compartilhada, Conquistada e Paga) 

(VELA, 2017). Oriunda do marketing digital, tal metodologia entende que diante da 

atual comunicação em tempo real as marcas podem se inter-relacionar com 

consumidores por meio de um ecossistema de mídias que podem ser “própria” – site 

institucional, blog ou loja de varejo –, “compartilhada” – parceiros, franquias ou 

patrocínios –, “conquistada” – menções em redes sociais da internet, curtidas no 

Facebook ou conteúdo compartilhado – e “paga” – publicidade em TV, mídia impressa 

ou mídia exterior (DUBOFF, 2014). Nestes vários pontos de contato com o consumidor 

conteúdos e informações podem ser articulados de forma a influenciar o seu 

engajamento às estratégias de comunicação e seu comportamento de compra. 

No Kolab tal metodologia se mostra presente desde a fase do planejamento estratégico 

das campanhas até a mensuração dos resultados, sendo considerada “uma filosofia de 

comunicação que funciona como catalisador da criatividade, integrando planejamento 

de comunicação e criação com mídia” (VELA, 2017). 

O centro de inteligência é dividido em quatro áreas (VELA, 2017): 

• Growth Hacking, ou central de mídia – sua função é dar suporte ao planejamento 

para o investimento, controle e estratégia de Connections (conexões da marca 

com o consumidor). Opera como um guardião dos canais OSEP, procurando 

formas inovadoras de rentabilizar os investimentos da Coca-Cola. 

• Business Intelligence – é subdividida em duas áreas: Data Scientist, que realiza 

o acompanhamento de campanhas, aprendizados, administra um banco de dados 

faz a extração de inteligência a partir dos dados coletados, convertendo estas 

informações em novas ideias. Tem como principal função lidar com o grande, 

variado e sempre atualizado volume de dados disponíveis; Social Listening, 

realiza o monitoramento de menções de consumidores em sites de rede sociais 

para geração de insights, análise de earned media e marketing de categoria. 

• Performance – é responsável pelo gerenciamento de compra de mídia on-line, 

em plataformas como o Google, Facebook, Twitter e outras mídias 

programáticas. Seu objetivo é promover a melhor entrega de acordo com os Key 

Performance Indicators (Indicadores-chave de Desempenho) da campanha, 

buscando sempre eficiência e eficácia de mídia. Apoia a área de Business 

Intelligence com a apresentação de resultados e análises diárias. 
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• Designer – o setor é encarregado de desenvolver sistemas de automação e 

organização de dados para potencializar o processo de inteligência empresarial 

de acordo com as necessidades do cliente. Suas tarefas incluem a personalização 

de produtos e a visualização de dados, ou seja, a transformação de dados brutos 

em algo significativo para o usuário, e User Experience Design (UX Design), 

aperfeiçoamento da experiência do usuário com os sistemas. 

 

Sobre a forma de coleta dos dados, Vela (2017) descreve que na área de Growth 

Hacking as informações são extraídas por meio de uma plataforma on-line pela qual as 

agências de publicidade que trabalham com as marcas da Coca-Cola – no total são oito 

– inserem os dados dos planos de mídia autorizados, detalhando ao máximo, desde o 

número de inserções até o investimento. 

Já a Business Intelligence reúne informações fornecidas pelas plataformas onde se 

veiculam as campanhas digitais, como o Google, Facebook e Twitter (VELA, 2017). A 

área utiliza o Ad Server, sistema de gestão de campanhas on-line, para extrair os 

relatórios referentes às campanhas em portais da internet. Dados de ações de 

comunicação off-line são reunidos através da mesma plataforma on-line utilizada pela 

Growth Hacking, também incluídas pelas agências de publicidade. Por fim, a área de 

Performance coleta dados das plataformas digitais Google, Facebook e Twitter 

A equipe do Kolab também utiliza as fontes usuais das agências de publicidade para 

fazer cruzamentos e estudos específicos com os dados que agrega (VELA, 2017). São 

utilizados relatórios das empresas de pesquisa de mercado IBOPE, Ipsos Brasil e 

comScore. 

Dentre os relatórios gerados pelo centro de inteligência estão: respostas dos públicos-

alvo em relação ao conteúdo das mensagens ou às ações de comunicação, como por 

exemplo, eventos e promoções; dashboard (painel de indicadores) de visualização nos 

canais OSEP; Competitive Tool – monitoramento em tempo real da concorrência nas 

redes sociais da internet; Provoke – estudos ad hoc (encomendados) de comportamento 

e tendências do consumidor, que geram insights para o estágio anterior ao briefing de 

campanha (VELA, 2017). 

Segundo Vela (2017) o Kolab tem como escopo lidar com ideias de mídia que possam 

orientar e direcionar os corredores estratégicos da Coca‐Cola na escolha das 

oportunidades mais adequadas. O centro de inteligência não é responsável pela 
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execução de mídia, assim como pelo planejamento ou criação de campanhas. Tais 

tarefas ficam a cargo de cada agência responsável pelas diferentes marcas da Coca-

Cola. 

As informações geradas através das análises de dados provindos de ambientes on-line e 

off-line são compartilhadas com a Coca-Cola e suas oito agências de publicidade 

possibilitando o planejamento de uma “comunicação 360 graus” para as marcas da 

fabricante de bebidas. 

Cabem, ainda, à unidade de negócio da WMcCann Rio: o pensamento estratégico 

macro, essencialmente na atividade mídia; a negociação de mídia, somente quando 

envolve grandes pacotes de veiculação ou englobam diversas campanhas e/ou marcas; o 

controle dos grandes pacotes de veiculação; a construção de cenários e previsões de 

verba de veiculação; a análise das campanhas, antes, durante e depois de suas 

veiculações; o social listening, monitoramento das redes sociais on-line; a gestão da 

inteligência empresarial (BI) e de compra de mídia on-line (performance). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo entender o centro de inteligência Kolab, iniciativa da 

WMcCann Rio, como uma tática de inteligência empresarial praticada na comunicação. 

Amparados pelo quadro teórico desenvolvido para esta investigação, podemos perceber 

que ao reunir ferramentas e técnicas para coletar e transformar dados de mercado em 

informações para a tomada de decisão a unidade de negócio da agência de publicidade 

engloba todos os quesitos para ser enquadrada em tal recurso empresarial. 

Todavia, o diferencial do Kolab está em, além de extrair dados de mercado, obter dados 

da comunicação de uma marca para, justamente, direcionar as futuras ações 

comunicacionais. Outro ponto a ressaltar é que um departamento de inteligência 

empresarial, comum às grandes corporações, não faz parte da estrutura organizacional 

tradicional das agências de publicidade. Quando viável, as prestadoras de serviços 

publicitários mantém um departamento de Pesquisa que, por via de regra, trabalha com 

informações oriundas de pesquisas de mercado ad hoc ou de institutos de pesquisa. 

Agrupar uma equipe multidisciplinar, com profissionais da área de ciência da 

computação e da publicidade, também pode ser considerado como inovador nesta 

iniciativa da WMcCann Rio. Nas agências digitais se tornou algo corriqueiro 

trabalharem conjuntamente publicitários, web designers e programadores. Entretanto em 
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departamentos dedicados ao provimento de informações para o planejamento de 

comunicação é algo realmente novo. 

Inevitavelmente, por se tratarem de prestadores de serviços intimamente ligados ao 

desempenho mercadológico das marcas, as agências de publicidade estão num processo 

de revisão dos serviços que oferecem. Ademais, existe uma tendência no mercado 

publicitário das agências se aproximarem da forma de atuação das consultorias 

empresariais, oferecendo não somente soluções em comunicação, mas outros serviços 

que auxiliem seus clientes à alcançarem seus objetivos estratégicos. 

Devido ao uso massivo das tecnologias de informação e comunicação por parte dos 

consumidores, trocando experiências e influenciando as percepções sobre as marcas, e a 

existência de uma tênue linha entre as estratégias comunicacionais on-line e off-line o 

panorama da comunicação se tornou complexo nos últimos anos, exigindo eficácia das 

agências de publicidade. A busca por otimização dos investimentos e eficiência da 

comunicação torna a inteligência empresarial um recurso a ser considerado pelo setor 

publicitário. 
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