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RESUMO 

 

 

Este trabalho consiste na estruturação e criação de uma agência de marketing digital 

especializada em marketing de conteúdo para atender micro e pequenos empresários na cidade 

de Goiânia. A partir de uma análise histórica da propaganda juntamente com o surgimento e 

desenvolvimento das agências de publicidade até o presente momento e estudo do formato e 

das necessidades de uma micro e pequena empresa no Brasil, foi possível propor uma estrutura 

de agência digital “ideal” para atender o micro e pequeno empreendedor.  

 

Palavras-chave: Publicidade; Marketing de conteúdo; Agência digital; Micro e pequena 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project consists of the structuring and creation of a digital marketing agency specialized 

in marketing content for micro and small entrepreneurs in the city of Goiânia. Based on a 

historical analysis of advertisement, along with the emergence and development of advertising 

agencies up to the present moment and the study of the format and needs of a micro and small 

business in Brazil, it became possible to propose an “ideal” digital agency structure to attend 

the micro and small entrepreneurs. 

 

Keywords: Advertisement; Marketing content; Digital agency; Micro and small entrepreneurs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A forma de se comunicar mudou ao longo da histórica. Junto a essa mudança a 

publicidade se transforma para ter a maior assertividade de acordo com o momento. Os avanços 

tecnológicos dos meios de comunicação são diretamente ligados a toda essa evolução. 

Historicamente a propaganda nasce sendo difundida por apenas um canal, a voz de um 

indivíduo, evoluindo até os dias atuais que é propagada em multiplataformas e formatos 

diferentes, simultaneamente. 

Diante desse processo é preciso primeiro entender como e por que os avanços 

tecnológicos influenciam tão diretamente na forma de se fazer propaganda. Portanto autores 

como Arwan pesquisaram sobre essa influência próxima. É importante olhar como as interações 

humanas também mudaram com esses avanços, as reuniões para simples bate-papos se 

transformaram em grupos de aplicativos por exemplo. A partir dessa perspectiva Marcondes 

analisa como o estilo de vida e a cultura de cada comunidade precisa ser refletida na 

propaganda. 

Depois das consolidações de meios de comunicação, como o rádio, foi entendido a 

necessidade de existirem empresas que negociavam a produziam publicidade. A partir dai 

surgem os primeiros agenciadores de publicidade. Que futuramente com a necessidade de 

produzir conteúdo cada vez mais bem elaborado e estratégico se transformou em agências de 

propagada, equipes completas de colaboradores pensando em vender algo para alguém. 

O caminho que era em sentido único entre emissor (anunciante) e receptor 

(consumidor) se tornou uma aproximação entre marcas e indivíduos, onde existem interações 

em tempo real, com percepções positivas ou negativas sendo transmitidas instantaneamente. 

Essa nova via de múltiplos sentidos foi construída devido a criação e a consolidação da internet 

como hábito vital da sociedade. Porém, a internet e o fácil acesso a ela abriram um canal de 

uma enxurrada de informações constantes que são derramadas em cima de cada indivíduo. A 

partir desse panorama Turcke faz uma análise de como essas informações são absorvidas e que 

para se destacar no meio dessa enxurrada é necessário causar emoção e transmitir sensações. 

Como Adolpho ressalta a propaganda então precisa ser olhada como existente em dois 

grandes canais gerais, o online e o off-line. Essa diferenciação de formas de publicidade faz 

com o que os profissionais da área precisem se estudar e se especializar nesse novo canal geral, 

o online. A internet além de uma nova forma de interação criou novas ferramentas de se fazer 
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publicidade. Outdoors e cartazes impressos deram lugar a sites, páginas em redes sociais e web 

banners. 

Junto a essa necessidade dos profissionais da área em enxergar os novos formatos e 

interatividade da publicidade os anunciantes também precisam enxergar a necessidade de 

estarem presentes nos meios digitais. Como levantado no Sebrae, grande parte das micro e 

pequenas empresas não sobrevivem aos seus dois primeiros anos de existência e um dos 

principais fatores que envolvem essa mortalidade é a falta de inovação. Pensando nesse dado, 

os autores deste projeto enxergaram nesse mercado uma oportunidade de empreender e levar 

até a essas micro e pequenas empresas a possibilidade de elas fazerem uma comunicação 

eficiente, atual e acessível. 

O primeiro passo para se pensar em uma agência para atender esse micro e pequeno 

empresário foi entende quais são suas dores e como e qual produto poderiam ser ofertados para 

suprir as necessidades levantadas. A partir dessa análise foi entendido que o marketing de 

conteúdo aplicado a serviços tradicionais de comunicação seria o produto ideal. 

Mas uma empresa, neste caso uma agência digital não existiria apenas com a 

elaboração do seu produto. Foi preciso construir uma cultura para a empresa. Construir uma 

identidade visual que comunicasse essa cultura e o nosso principal produto. Entender como 

cada um dos produtos seriam desdobrados em cima do marketing de conteúdo. Mas para 

consolidar uma empresa, sem pensar apenas nos seus aspectos intangíveis foi necessário o 

levantamento de números de investimento e custos para entender se esse projeto seria rentável. 

Em suma, estre trabalho visa entender todo o processo de evolução da forma de se 

absorver comunicação, como ele é necessário para algumas empresas e como muitas vezes os 

produtos de uma agência de publicidade são inacessíveis para um micro e pequeno empresário. 

Para então chegar no objetivo principal, a construção da empresa, dos aspectos intangíveis, do 

que ela quer transmitir como cultura, até o que vai ser necessário ser investido e cobrado para 

que ela se torne rentável e real.  
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CAPÍTULO I – AGÊNCIA DIGITAL 

 

 

Este capítulo tem como objetivo destrinchar o conceito de “Agência Digital”, por uma 

perspectiva de negócio. Buscando uma compreensão sobre o surgimento desse formato de 

negócio, o porquê de ter se tornado um braço independente das agências tradicionais e por que 

hoje existem empresas que contratam os seus serviços específicos, e quais são eles.  

Porém para explicar cada um desses tópicos, entende-se que é necessário antes 

apresentar as bases conceituais, identificando a propaganda, a sua evolução em si e a evolução 

desse mercado que vem se transformando de maneira contínua. A partir daí vamos entender 

como a evolução desse mercado é consequência da mudança dos hábitos de consumo da 

sociedade e do acesso facilitado a informações nos dias atuais. Entenderemos também como 

esse novo formato vem oferecendo seus serviços e os rentabilizando através de uma 

comunicação que aproxima marca e cliente.   

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PUBLICIDADE  

 

Muitas vezes a publicidade é vista como uma prática nascida no final do século XIX 

ou no início do século XX. No entanto, por mais que seu desenvolvimento exponencial e 

massificação tenham acontecido nesse período, Malanga (1979) apresenta relatos históricos que 

nos permitem interpretar que essa forma de comunicação e transmissão de informação já existia 

na Antiguidade Clássica, na Grécia e então Pompéia, por exemplo. 

 Ainda segundo os documentos apresentados por Malanga (1979), nesse momento da 

história, o que chamamos de publicidade hoje em dia, podia ser visto na atividade de homens 

que eram conhecidos como pregoeiros, e na forma com que eles transmitiam informações 

oralmente. Estes homens eram responsáveis por sair às ruas para difundir informações, 

mensagens e notícias a toda sua comunidade. Os assuntos transmitidos por estes eram variados, 

desde fatos ocorridos à nobreza até a convocação para eventos. A mais remota documentação 

histórica dessa prática é um papiro egípcio do ano 1000 a.C., comunicando a fuga de um escravo 

(BREWSTER; PALMER; INGRAHAM, 1954 apud MALANGA, 1979). 

As vozes dos pregoeiros ainda perpetuaram por muitos séculos até o surgimento dos 

folhetos. Estes foram utilizados pela primeira vez no século XV. A primeira vez que é relatado 

o uso de folhetos foi para a publicação de uma manifestação religiosa que aconteceu em Paris, 
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em 1482. Depois do seu surgimento e disseminação o folheto se tornou uma ferramenta 

publicitária densamente utilizada. Inicialmente seu intuito era ser somente um material 

informativo. Apenas com o passar dos anos que o folheto passa a ser percebido e ter como 

objetivo ser um anúncio publicitário. Quando por volta de 1625 apareceu no periódico inglês 

Mercurius Britannicus o anúncio de um livro. 

Neste começo de produção de publicidade os anúncios eram basicamente com o intuito 

de promoção de um produto. A primeira pessoa que se colocou no lugar do consumidor para 

produção de uma promoção com um objetivo delimitado foi o norte americano Benjamin 

Franklin. Que apesar de ser mundialmente conhecido por outras invenções que mudaram o 

mundo, ele também é considerado o pai da publicidade moderna e seu principal disseminador. 

Benjamin fez com que a publicidade acompanhasse o crescimento dos jornais e partir daí ele 

transformou toda a forma de ser ver essa prática.  

O surgimento do jornal e seu crescimento e disseminação está intimamente ligado à 

publicidade. Tanto que em 1745 nasceu o primeiro jornal dedicado à publicação de anúncios 

publicitários. Com o surgimento desse jornal, surgiram questões. Tais como a confiabilidade 

do que era anunciado, já que os leitores tinham como indispensável que o que era publicado 

fosse verdade (ARWAN, 1979). Como se tratava de uma forma de transmitir uma informação 

com um objetivo comercial, anunciantes usaram a técnica de má fé e junto introduziram a 

primeira propaganda enganosa. Esse fato ajudou também que se começasse a perceber a 

necessidade da regulação da prática da publicidade em virtude da proteção do consumidor. 

Foi no período da Revolução Industrial, entre 1760 e meados de 1820, que aconteceu 

uma grande expansão da prática publicitária. Com o surgimento de diversas novas empresas e 

indústrias nasceram também milhares de novos produtos. Consequentemente, criava-se ali a 

demanda de vários anúncios já que nesse período a economia mundial, e principalmente norte-

americana, se baseia na venda em larga escala. 

No entanto, não foi só o surgimento de um grande número de novos produtos que 

influenciou a grande ascensão da prática publicitária. O enorme crescimento demográfico da 

época, consequentemente resultou na explosão do número de potenciais consumidores. Todo 

esse desenvolvimento econômico e demográfico não só colaborou para o crescimento da 

prática, mas também impulsionou seu mercado principalmente no aperfeiçoamento da técnica 

publicitária. 

 

Em suma, o que aconteceu, então é que a publicidade entrou nas publicações, no 

terceiro quarto do século XIX, como um hóspede tímido, confinado em seus 
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aposentos, mais tolerado do que bem-vindo. Nos anos 1890, os editores descobriram 

que esse hóspede, além de estar pagando as próprias contas, apagava todas as despesas 

do estabelecimento inteiro. O hóspede tornou-se, então, um importante membro da 

casa - alguém com voz para dizer como a casa deveria ser administrada. 

(PETERSON, 1979, p. 57. Grifos do autor.) 

 

Com o aumento da prática publicitária e acompanhando a necessidade de venda 

constante e em larga escala do mercado, a publicidade perde quase por completo seu viés 

informativo e passa a focar no seu lado persuasivo. Neste momento, o produto que é anunciado 

em uma propaganda deixa de ser sugerido e passa a ser imposto. Essa efervescência do mercado 

publicitário e o crescimento das demandas faz com que nesse momento seja criada a primeira 

empresa especializada em publicidade, que tinha sede em Boston. 

Nesse contexto histórico surgiam os veículos de comunicação em massa, como o rádio. 

Porém, em seus primórdios, suas tecnologias ainda rudimentares dificultavam a exploração do 

meio como uma mídia para publicidade. Com o avançar da tecnologia e a disseminação da 

cultura de consumo a esses veículos, logo, principalmente o rádio, se torna um grande difusor 

de anúncios. 

Do crescimento da abrangência e da qualidade de transmissão do rádio, nasceram os 

programas patrocinados. Onde empresas anunciavam seus produtos durante as programações. 

Essa prática logo se tornou amplamente popular e as rádios rentabilizaram essas oportunidades 

de exposição de produtos (SANTOS, 2005). 

Pouco tempo depois surgia a televisão, que conhecendo a prática publicitária nos 

rádios, já nasceu explorando essa forma de rentabilidade para viabilizar seu crescimento e seus 

investimentos. Daí surgiu durante um grande tempo uma era de ouro da televisão, pois até antes 

do surgimento da internet era o maior disseminador de informações existente no mundo. 

Durante o período de dominação da televisão o movimento e a prática publicitária 

passam a atingir grande parte da sociedade, podendo até ser considerado um novo estatuto 

cultural, onde moldavam a interação entre os indivíduos. Por exemplo, durante a Guerra fria, 

mesmo passando por um momento tenso politicamente os telespectadores norte-americanos 

sentiam-se otimistas e confiantes por conta de propagandas e programas televisionados. 

Ao longo do crescimento da publicidade na TV surgiram técnicas para envolver 

espectadores e conectá-los às marcas. Entre estas estavam a utilização de famosos e a venda de 

um “estilo de vida” (MARCONDES, 2002). Como exemplo, temos o cigarro, que inicialmente 

era tido como um produto para mulheres e por volta dos anos 1960 e 1990, foi ligado à figura 
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do cowboy. Como exemplo, há a famosa peça nomeada “Marlboro Man”, considerada umas 

das melhores propagandas da história. 

  

Figura 1 - Propaganda Malboro Man 

 

 

 

Fonte: Mail Online (2018).  

 

O perfil criado pela televisão se manteve por vários anos. Cada vez mais o 

telespectador vinha se sentindo pertencente e representado nas propagandas. Mas a sociedade 

molda suas interações entre indivíduos de acordo com o avanço da tecnologia. Os anúncios 

passaram do boca a boca para o impresso, e então para as vozes no rádio até ganharem imagem 

na televisão. O ser humano tem uma prática muito antiga que é a formação de redes 

(CASTELLS, 2003). Foi essa prática, somada ao surgimento da internet, que fez com que os 

anunciantes deixassem de direcionar todos os seus esforços de propaganda para a televisão e 

aos meios tidos tradicionais. Já que estes são canais que não possibilitam uma interação em 

tempo real entre emissor e receptor. 

 

A internet não se opõe às experiências anteriores, apenas traz novas condições para a 

comunicação, permitindo uma relação mais individual, mais pessoal entre as pessoas. 

O que não existia em outros meios agora se completa com o computador e a internet 

(GÓMEZ, 2006, p. 378). 

 

 

A internet surgiu em 1969, com a Arpanet, que era um programa do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos e tinha como objetivo estimular as pesquisas sobre computação 
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interativa. Até por isso, inicialmente ela era para uso exclusivo em ambiente militar. Só em 

1991 com a criação do World Wide Web (WWW), por Tim Berners-Lee, a internet começou a 

crescer. Então em 1993 foram abolidas as restrições para o uso comercial da internet e a World 

Wide Web tornou-se acessível ao público (CASTELLS, 2003). 

 

No início da década de 1990 muitos provedores de serviço da internet montaram suas 

próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases 

comerciais. A partir de então, a internet cresceu rapidamente como uma rede global 

de rede de computadores (CASTELLS, 2003, p.15). 

 

Por ter nascido e se expandido de forma tão rápida, inicialmente a utilização da mesma 

como mídia publicitária se limitou a grandes players1 que eram quem tinha o capital suficiente 

para explorar este canal. Mas nos dias atuais, qualquer pequeno e médio anunciante já tem total 

capacidade de ser visto e anunciar seu produto. 

Junto a esse processo de consolidação da internet como mídia, a forma de se comunicar 

mudou muito. A relação entre consumidor e marca também passa por uma grande 

transformação. O acesso à informação agora é muito mais rápido e fácil. Assim o consumidor 

tem a liberdade de comparar, conferir e então decidir uma compra, isso tudo em poucos cliques 

e extremamente rápido. Desta forma, a publicidade passou a ser feita no Google, nas redes 

sociais, nos blogs, mas sempre lado a lado com as mídias tradicionais. 

A nova forma de consumo trazida pela internet faz com que o produto deixe de ser o 

centro e foco do anúncio. Os anunciantes então passam a ter como objetivo a construção de 

uma comunidade em volta do seu produto e no reconhecimento da sua marca. A partir dessa 

prática, solucionar o problema do consumidor passa a ser o principal foco da publicidade. 

Outra facilidade que a internet trouxe para o mundo publicitário foi uma maior 

assertividade quanto ao público-alvo. As próprias ferramentas e canais digitais dão a opção de 

as propagandas já iniciarem diretamente e exclusivamente para um público selecionado. Além 

de o resultado poder ser monitorado em tempo real e ainda tendo a possibilidade de uma 

mensagem poder ser alterada a qualquer momento para aumentar sua performance. 

Por conta dessas facilidades e precisão, Veronezzi (2002) afirma que existe a 

possibilidade de a internet superar todos os outros canais: “não há consenso quanto a se a 

internet é mais um meio, a soma de todos os outros, algo totalmente novo ou se no futuro só 

haverá lugar para ela” (p. 117).  

                                                
1 Players: se tem como definição as empresas que lideram, por sua produtividade, desempenho e retorno financeiro 

junto com seu patrimônio, o mercado ao qual está inserida. 
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Dois autores conseguem exemplificar como a propaganda deve ser feita em tempos de 

internet Christoph Turcke (2010), em sua obra Sociedade excitada: filosofia da sensação, 

afirma que para ser visto em meio a uma enxurrada de informações é preciso transmitir 

sensações, ideia complementada por Philip Kotler (2017), em sua obra Marketing 4.0, ao propor 

que as relações entre marca e consumidor precisam ser horizontais, pois os discursos de 

autoridade já não tem a mesma efetividade nos hábitos de consumo atuais. 

Turcke (2010) defende a tese de que não conseguimos distinguir as informações que 

são simplesmente jogadas a nossa frente, por conta da quantidade. Então nos tempos modernos, 

onde pelo celular estamos absorvendo mídia o tempo todo, se uma marca não transmitir um 

algo a mais, que ele chama de sensação, ou até a transmissão de emoções de fato, ela não será 

notada e muito menos consumida.  

Kotler (2017), basicamente exemplifica e instrui como isso deve ser feito. O conceito 

de Marketing 4.0 de sua obra, é uma síntese da evolução do marketing, até por isso existem 

outras obras anteriores que falam então do marketing 1.0, 2.0 e 3.0. E o que mudou foi a forma 

de interação entre consumidor e marca. Isso se deu por conta da evolução da tecnologia que 

interferiu diretamente nos hábitos da sociedade. Daí o autor sugere a comunicação horizontal, 

pois o indivíduo sente a necessidade de estar próximo das marcas que ele consome.   

 

1.2 EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 

 

Devido ao avanço da tecnologia as interações e relações entre as pessoas e as marcas 

vêm se alterando no decorrer dos anos, como foi dito anteriormente, a relação entre empresa e 

público passou a ser muito mais próxima. Com isso, o formato e serviços entregues por uma 

agência de publicidade e propaganda estão sofrendo alterações nesses últimos anos.  

As primeiras agências de propaganda começaram a surgir a partir do final do século 

XVIII e começo do século XIX. Eram agências full-services, um tipo de agência que ainda 

existe atualmente, porém que vem perdendo espaço para agências “menores”. Essas agências 

full-services fazem todos os tipos de serviços para os seus clientes, desde a parte criativa até a 

compra de espaços publicitários nos veículos de comunicação. “Elas criavam anúncios, nomes, 

marcas, logos, rótulos e embalagens; criavam textos para spots de rádio e para televisão e 

algumas agências criavam até radionovelas para seus clientes” (NASCIMENTO, 2016, p. 1). 

Suas remunerações são feitas de duas formas: pelos projetos feitos e por comissões dadas pelos 

veículos de comunicação (revistas, jornais, rádios, etc.) pela compra do espaço publicitário. 
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Além disso, são agências conhecidas pela sua departamentalização, nas quais os profissionais 

de cada área são separados em salas e não têm muito contato com outros profissionais de outras 

áreas. Grande parte dessas agências é separada em: Atendimento, Planejamento, Criação, Mídia 

e Tráfego.  

Segundo Nascimento (2016) a partir do início do século XX, o mercado publicitário 

foi se restringindo à participação de alguns membros, sendo eles: anunciantes, agências, 

veículos de comunicação e fornecedores. Logo, o modelo de remuneração das agências foi se 

alterando, com a maioria delas diminuindo os seus serviços e focando o atendimento em 

anunciantes com demandas exclusivas ATL, com foco somente em propaganda e mídia. 

As siglas ATL – Above The Line (acima da linha) e BTL – Below The Line (abaixo 

da linha), surgiram para delimitar qual agência iria trabalhar com serviços acima da linha, mídia 

(considerada na época mais lucrativa), e serviços abaixo da linha, promoções, embalagens, 

ponto-de-vendas, etc. (considerada na época menos lucrativa). Assim, consolidou-se o modelo 

de remuneração baseado em comissões de mídia. Alguns veículos passaram a oferecer bônus 

para que agências buscassem ainda mais anunciantes para eles.  

 

De acordo com a Lei, a agência receberá 20% sobre os serviços prestados em mídia, 

e 15% sobre os serviços prestados na área de produção. Ainda segundo a Lei, os 20% 

sobre mídia são pagos à agência pelos veículos e não pelos clientes. Em outras 

palavras, os honorários da agência já estão embutidos no preço do veículo de 

comunicação (LUPETTI, 2003, p. 148). 

 

Competindo com as agências ATL, surgiram nos anos 70 as agências especializadas 

nos serviços BTL (promoção, pontos de venda, assessoria de comunicação, relações públicas, 

entre outros) com modelos de remunerações diferentes, já que elas não comercializavam a mídia 

tradicional. Na mesma época, apareceram as agências chamadas Boutiques, que trabalhavam 

da mesma forma que as agências convencionais, porém com foco na criatividade. Seus donos 

costumam ser diretores de criação ou redatores que atraem seus clientes por conta da capacidade 

criativa e acabam criando laços duradouros com eles.  

Desde essa época, dois modelos de remuneração de agências passaram a conviver 

juntos: comissões de mídia e serviços criativos e taxas fee. A taxa fee seria uma mensalidade 

ou anuidade combinada entre cliente e agência para que seja realizado um conjunto de serviços.  

 

Fee mensal fixo - é um valor contratualmente pago pelo Anunciante à Agência de 

Publicidade, nos termos estabelecidos pelas Normas Padrão, independente do volume 

de veiculações, por serviços prestados de forma contínua ou eventual (SCHARF, 

2006, p.75). 
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Por fim, a partir dos anos 90 as agências digitais começaram a surgir acompanhando 

o momento da era digital. Essas agências oferecem serviços como: criação de sites, campanhas 

digitais, manutenção de redes sociais, etc. As mídias digitais começaram a surgir, como Google 

e Facebook, como modelos totalmente diferentes dos convencionais. Eles não pagavam taxas e 

comissões para agências rompendo com o modelo tradicional de remuneração. Assim, as 

agências digitais passaram a se utilizar das taxas fee como forma de remuneração. 

Outra característica marcante nas agências digitais foi o rompimento da sua estrutura 

física “tradicional” das agências. 

 

Quanto ao grau de divisão departamental, as agências podem aglutinar as 

especialidades afins em áreas específicas de modo mais formal, ou não ter uma 

separação muito rígida. Normalmente, quanto maior é a agência, mais formal é a 

divisão. A vantagem da departamentalização mais rígida é que os profissionais de 

cada área respondem por atividades específicas, podendo atingir um alto nível de 

aptidão em tarefas especializadas. Facilita também a determinação da hierarquia. A 

desvantagem é que o processo pode ficar fragmentado, cedendo lugar à burocratização 

nas relações interdepartamentais (SANTOS, 2005, p. 76). 

 

Uma característica com seus pontos fortes e fracos, que mesmo não sendo exclusiva 

das agências digitais, já que outras agências já utilizavam do trabalho integrado entre seus 

profissionais, foi fundamental para diminuir a burocratização existente nas agências 

“tradicionais” e melhorar a integração entre os colaboradores. 

 

1.3 A HISTÓRIA DA PROPAGANDA NO BRASIL  

 

Assim, como o conceito de publicidade nasceu em seus primórdios, os primeiros 

relatos de publicidade no Brasil foram através de pessoas que divulgavam serviços e produtos 

através do boca-a-boca tradicional. Essa prática se manteve até o surgimento do jornal. O 

primeiro no Brasil foi o Gazeta do Rio de Janeiro, inaugurado em 1808 e ele já surgiu com 

espaços de anúncios em suas publicações. A primeira propaganda que se tem notícia neste 

jornal é uma de imóveis. Considerada a criadora do que viria a ser os atuais classificados. 

Ramos e Marcondes (1995) afirmam que com a prática difundida nos jornais, as técnicas 

publicitárias não se limitaram apenas às publicações dessa mídia, logo surgiram cartazes, 

painéis pintados e panfletos por toda parte. Que anunciavam diversos produtos, como leilões 

de fazendas, escravos, carruagens, etc. 

A segunda grande mídia alcançada pela publicidade brasileira foram as revistas. Elas 

começaram a aparecer por volta do ano de 1900. Inicialmente o foco eram as crônicas sociais, 
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que falavam sobre o estilo de vida e hábitos sociais da burguesia da época. A proporção da 

visibilidade e do alcance dessas revistas foi fundamental para o surgimento de um profissional 

mediador dos espaços publicitários. Esse profissional era o responsável pela negociação e 

veiculação de anúncios e é considerado uma das ações pioneiras do negócio publicitário, porém 

ainda nesse momento ligado diretamente ao veículo. Logo a demanda só continuava a crescer 

e outros responsáveis iam sendo contratados até montarem uma agência de publicidade, ou 

simplesmente uma empresa que servia para atender o jornal e a revista e negociar seus espaços 

publicitários. 

Então se tem notícias do que seria a primeira agência de publicidade do Brasil, que 

surgiu em 1913, em São Paulo e se chamava Eclética. Como a prática publicitária no país ainda 

não tinha se consolidado para conseguir produzir e se atualizar tecnicamente o suficiente para 

atender toda a demanda de comunicação da época, logo os brasileiros passaram a importar 

algumas produções estrangeiras que eram muito mais aprimoradas. 

Esse processo de importação abriu uma porta para agências estrangeiras. Por volta de 

1930 a primeira agência norte-americana se instala no Brasil e ainda trouxe consigo técnicas 

que ainda não vinham sendo usadas aqui. Como a publicidade em fotos por exemplo. Porém 

essa forma de se comunicar estrangeira, esse apelo americano, não conquistou o brasileiro. A 

propaganda precisava ser intimamente ligada à cultura e essas que vinham sendo importadas 

não tinham muito a ver com a culta brasileira da época. Marcondes (2002) comenta esse 

momento em sua obra e como as novas técnicas impactavam a sociedade, mas não tendo relação 

com a mesma apenas a técnica se perpetuava: 

 

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. A propaganda ainda não. Utiliza fotos padrão, pré-produzidas, ainda 

com modelos norte-americanos. Algo como as fotos de arquivo (stock photos) que a 

propaganda usa hoje (MARCONDES, 2002, p. 24). 

 

O grande marco da propaganda brasileira então viria no rádio. Em 1930 com a chegada 

desse novo veículo as propagandas criadas em solo nacional e pensado de brasileiros para 

brasileiros nasciam. A partir daqui as propagandas passaram a ter sons, vozes e até música, 

palco perfeito para a cultura nacional se mostrar presente. Assim nasceram spots e jingles que 

ganharam o consumidor. Grandes empresas entraram na onda do rádio e já aqui começaram a 
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se consolidar como grandes anunciantes que são até hoje, como por exemplo: Guaraná 

Antarctica, Nestlé e Coca-Cola. 

Acompanhando a história geral da propaganda, o nascimento da TV causa mais uma 

virada na forma de se fazer publicidade. Em 1950, nasce em São Paulo, a TV Tupi, a primeira 

emissora de televisão do Brasil. Esse nascimento, junto com a popularização da televisão, 

revolucionaria a publicidade brasileira. Inicialmente por conta da tecnologia da época não 

existiam programas gravados, logo, não existiam propagandas gravadas, os vts eram ao vivo e 

não davam abertura a erro. 

Inicialmente as propagandas eram feitas basicamente por mulheres. Por entenderem 

que eram elas que ficavam em casa assistindo TV e era pra elas que as produções deveriam ser 

direcionadas. O crescimento da audiência e do número de televisores nos lares causou uma 

grande procura pelos espaços publicitários e logo começaram a haver disputas no mercado. Isso 

fez com que a publicidade começasse a ser mais elaborada. 

Como citado anteriormente, a publicidade é muito o reflexo da sociedade e na década 

de 50 a sociedade brasileira vinha passando por várias mudanças. As mulheres começam a ter 

mais liberdade e a consumir mais informações. Os homens deixam de seguir alguns tabus e 

passam a esbanjar sensualidade e pensar em questões antes tidas como apenas femininas. 

Consequentemente, a forma de se fazer publicidade também mudou. A publicidade passou a 

venerar os homens, com o intuito de explorar esse momento de narcisismo deles, que ainda 

eram considerados os provedores da casa. Eles começaram a aparecer muito mais nos anúncios. 

Isso como um reflexo dos costumes que vinham se modificando. Marcondes (2002) afirma que: 

 

A linguagem publicitária passa, então, a incorporar as liberdades e a sensação de 

progresso que toda a sociedade nacional está respirando. O tom ufanista e a tônica da 

modernização se fazem presentes em praticamente todas as mensagens que a 

propaganda emite nessa época. A publicidade começa a ter na sociedade o papel que 

exerce tão bem hoje: de espelho no qual todos nós olhamos e onde temos uma 

referência aceita e comum de quem somos, o que andamos fazendo de bom, o que é 

moderno e o que não devemos perder de jeito nenhum, sob o risco de ficarmos por 

fora dos avanços da história (p. 38). 

 

A sociedade brasileira passou por um momento sombrio, a ditadura militar, que usou 

e abusou da censura, porém, o governo investiu bastante em publicidade para espalhar, difundir 

e consolidar os valores e a filosofia pregada pela então forma de se governar. Esse alto 

investimento da ditadura depois refletiu no avanço da técnica publicitária e então permitiu que 

nos anos entre 1970 e 1980 o Brasil se tornasse uma grande potência mundial quando se dizia 

respeito à publicidade. As produções brasileiras se destacavam por sua criatividade e 
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originalidade. E o reflexo dessa visibilidade e prestígio foram diversos prêmios internacionais 

recebidos pelos profissionais nacionais. Esse período de prestígio da propaganda brasileira 

também resultou na criação e oficialização da existência do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (Conar) em 1980. Entidade que é o responsável até hoje por 

defender os direitos dos consumidores quanto a propagandas apelativas, ofensivas e enganosas, 

e segundo informações presente no próprio portal do Conar2, tem como missão “promover a 

liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da propaganda 

comercial” (CONAR, 2018, p. 1). 

O auge do mercado de propaganda não se manteve por muito tempo e logo na década 

de 80 perdeu toda sua força. Os problemas econômicos refletiram diretamente em todo o hábito 

de consumo da sociedade. Desde a base dos consumidores finais até as grandes empresas, que 

consequentemente eram os grandes anunciantes. Toda essa queda e instabilidade se devem à 

inflação, que assombrava a todos no país todo. O mercado de comunicação não conseguiu achar 

uma solução para esse momento de baixa no mercado e as consequências foram eminentes: 

agências fechando e muita gente sendo demitida e que não tinham lugar para se alocar no 

mercado, já que ninguém estava contratando. Com a chegada de Fernando Henrique em 1994 

e a consolidação do Plano Real as agências voltam a receber investimentos e então produzir 

bons trabalhos. 

Desde então, o mercado publicitário brasileiro só vem crescendo, retomando a 

notoriedade mundial. Voltamos a ter prestígio, sermos vistos e novamente a receber prêmios e 

dessa vez até a conquistar contas estrangeiras atendidas por agências brasileiras. O mercado 

nacional é até bem atualizado e segue o fluxo de se adaptar às novas mídias que surgem através 

do digital. Algumas das agências brasileiras mais conhecidas no mundo são a W/McCann que 

é atende empresas como o grupo Globo, TIM, Seara e Mastercard. A Almap BBDO que é a 

agência brasileira mais premiada no mundo, de acordo com um estudo publicado chamado 

Gunn Report (ALMAP, 2018). A Almap ainda atende empresas como a HP, Havaianas e Pepsi. 

E a recém-chegada CP+B que vem crescendo exponencialmente e já atende contas como Stella 

Artois e Netflix. 

Por conta da representatividade das nossas agências, o Brasil é considerado a terceira 

maior potência mundial em criação publicitária, mas assim como as outras potências o foco das 

criações ainda são as mídias tidas agora como tradicionais. 

 

                                                
2 Você pode acessar o portal através do link <www.conar.org.br>.  



24 
 

 

 

1.4 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE NO BRASIL  

 

As primeiras agências de publicidade no Brasil surgem a partir de 1913. Eram 

primeiramente caracterizadas por serem empresas de anúncios, ou seja, pessoas que 

“agenciavam” anúncios em jornais e revistas, mas que evoluem para agências. Segundo 

Marcondes (2001, p. 18) “a primeira agência de propaganda brasileira surgida especificamente 

com o fim de produzir comunicação comercial, foi fundada um pouco antes da Primeira Guerra 

Mundial, por volta de 1913, em São Paulo. Chamava-se Eclética”.  

Mesmo com o desenvolvimento dessa prática no Brasil, as propagandas norte-

americanas eram bem mais elaboradas e evoluídas que as nacionais. E, por possuírem um apelo 

interessante ao produto, começaram a ser importadas pelos profissionais brasileiros. Porém, o 

cenário publicitário brasileiro só se tornou algo reconhecido profissionalmente, quando as 

agências norte-americanas começaram a chegar no Brasil, por volta de 1930, exigindo a 

profissionalização dos membros ligados à essa classe. 

 

Por volta de 1930, chega ao país a primeira agência de propaganda norte-americana, 

a Ayer, que vem para atender a Ford, seu cliente internacional, roubando a conta 

publicitária da pioneira Eclética. Também a GM faz seu movimento, trazendo ao 

Brasil sua parceira mundial, a J.W. Thompson, a mais antiga agência de propaganda 

hoje em operação do país. Mesmo assim, não estamos ainda diante de um negócio 

constituído. A propaganda não é, como viria a ser chamada depois, uma “indústria”. 

Até porque a indústria de verdade, base de sustentação e razão da existência da 

publicidade, apenas se insinua no Brasil, como um setor. Estamos, portanto, diante de 

uma atividade embrionária, que vai sofrer nesse período – como, de resto, toda a 

economia do país – o baque da crise de 1929, a revolução getulista de 1930 e a 

constitucionalista de 1932. Aos poucos, no entanto, vai evoluir sem parar 

(MARCONDES, 2001, p. 23). 

 

E foi nessa mesma década que tivemos uma revolução na forma de se fazer publicidade 

pelas agências brasileiras. A chegada do rádio, conforme dito no capítulo anterior, marcou o 

início de um novo formato de propaganda criada por brasileiros para brasileiros e logo ganhou 

a cabeça do consumidor nacional. 

Outro grande marco no cenário publicitário foi a integração da mulher nas agências de 

publicidade. Por serem o público mais atingido pelas propagandas e por fazerem, na maioria 

das vezes as compras da casa, as agências passaram a contratar mulheres para pensarem 

propagandas para as próprias mulheres. 

Como visto anteriormente, os anos de “ouro” das agências de propaganda aconteceu 

durante a Ditadura Militar (1964-1985), no qual o grande investimento do governo em 
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propaganda com o intuito de difundir as suas ideias e valores, renderam às agências vários 

prêmios em festivais publicitários internacionais. Porém, entre 1980 e 1990, conforme já 

mencionado, todo o poderio que as agências haviam ganhado durante a ditadura, foi perdido 

por conta da alta inflação. Os anunciantes não tinham verba para investir em publicidade e as 

agências tiveram que fazer vários cortes para poder sobreviver a essa época. 

Já partir dos anos 90 com a consolidação da internet no país e a criação do Plano Real, 

em 1994, a inflação estabiliza e os investimentos em publicidade são retomados. Anos depois 

começam o surgimento de agências menores com quadro de profissionais reduzidos, mas com 

foco total em serviços digitais como a criação de sites, blogs, manutenção de redes sociais, etc.  

Atualmente, o Brasil, segundo dados da FENAPRO (Federação Nacional das Agências 

de Propaganda), tem em torno de 10.000 agências de publicidades cadastradas no seu “banco 

de dados”, desde micro agências até as grandes do mercado. A maior agência de publicidade 

brasileira, segundo um ranking feito pelo Kantar Ibope Media, é a Y&R, presidida por Roberto 

Justos e que faturou algo em torno de 4 bilhões de reais em 2017 (ACONTECENDO AQUI, 

2018). 

 

1.5 A PUBLICIDADE NA INTERNET 

 

A internet mudou, é uma mídia revolucionária. Diferente das mídias tidas como 

tradicionais, como a TV e o Rádio, que demoraram décadas para se consolidarem e evoluírem, 

a internet em menos de 10 anos teve a sua maturação e popularização. Sendo criada nos anos 

80 e já sendo considerada de fácil acesso por volta de 1990. Segundo Veronezzi (2002), um dos 

fatores que fez com que a internet conquistasse tanto espaço em tão pouco tempo seria porque 

ela já nasceu com a soma de todos os recursos dos outros meios: texto, imagem som e 

movimento. Ainda segundo o autor outro ponto importante foi que ela facilitou o acesso a outras 

tecnologias, barateando alguns produtos. 

Logo a publicidade enxerga a consolidação da internet como mídia e entende que esse 

é mais um caminho que pode ser explorado para se ter acesso ao consumidor. Quanto mais a 

sociedade se imerge no ambiente digital, consumindo produtos tecnológicos e se moldando de 

uma forma que as interações sociais são focadas na conexão via internet, mais as empresas se 

preparam e se planejam para explorar a publicidade desse meio. Surgem então formatos para 

se explorar esse novo ambiente que é totalmente diferente, pois agora a relação entre 
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consumidor e empresa deixa de ser uma mídia transmitida e passa a ser uma mídia requisitada. 

Esses conceitos de mídia são do autor Sant’Anna (2009) que segundo suas palavras:  

 

Mídia transmitida é aquela em que o emissor da mensagem transmite para um grupo 

de receptores sem distinção, para uma audiência em massa. Os indivíduos que a 

compõem podem optar por acessar ou não a mídia, mas no momento de contato com 

ela, estão suscetíveis às mensagens do anunciante (SANT’ANNA, 2009, p. 275). 

 

Mídia Requisitada segundo Sant’Anna (2009) é aquela que o receptor que requisita ao 

emissor. Então a mensagem específica não é acessível a todos. O indivíduo, neste contexto, está 

procurando assuntos do seu interesse e então busca quem tem a mensagem que ele deseja. 

Então, segundo esses conceitos de Sant’Anna (2009) e as possibilidades que a 

tecnologia da internet dá, as propagandas devem deixar de ser pensadas para uma massa e passar 

a atingir o consumidor como um indivíduo único. Além dessa nova forma de abordagem que a 

mensagem precisa, mais individual e exclusiva, outro fator importante, também citado pelo 

autor é a possibilidade de o receptor interagir com a informação que é vista por ele. E da parte 

do anunciante a possibilidade de mensurar quem, quantas vezes e onde viu aquela mensagem. 

Ou seja, na mídia requisitada você produz um conteúdo direcionado e ainda tem como conferir 

seus resultados. 

Dentro dos formatos mais utilizados atualmente para se fazer publicidade online estão 

os Websites, sites de busca (link patrocinados), web banners, e-mail marketing e as redes 

sociais. Por mais que todos esses formatos estejam presentes dentro da mesma mídia, eles 

precisam ser pensados individualmente, cada um deve ter uma linguagem e uma abordagem 

distinta. 

Falando mais especificamente sobre cada formato, temos primeiramente o web site. 

Como Sant’Anna (2009) afirma, estes são entendidos pelo consumidor como uma extensão da 

empresa. É uma das fontes consideradas mais confiáveis do ambiente virtual. Normalmente são 

neles que o consumidor consegue informações mais institucionais das empresas, conhece seus 

valores, entende seus serviços e até pode comprar neles, como é o caso dos e-commerces. 

Sant’Anna (2009) ainda salienta que ele precisa ser entendido como uma ferramenta importante 

para explorar propaganda e precisa fazer parte de qualquer campanha publicitária. 
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Figura 2 - Website: Netshoes 
 

 

 

Fonte: Netshoes (2018).  

 

 

O segundo formato são os sites de busca. Estes são um dos principais personagens que 

ajudaram a internet a se tornar o que é hoje. São um grande facilitador de acesso a informações 

e hoje os grandes players do mercado, principalmente o Google, é considerado um imensurável 

arquivo de dados, pois eles sabem tanto do nosso comportamento online que nem imaginamos 

o que eles sabem sobre nossa vida real. Na questão de exploração da parte publicitária desses 

buscadores o primeiro fator que é levado em conta é que eles são um dos grandes geradores de 

tráfego para os sites da rede. Segundo o site de monitoramento Internet Live Stats3, são feitas 

em média 4,8 bilhões de pesquisas por dia no Google. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Você pode acessar o site através do link: <http://www.internetlivestats.com/>.  
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Figura 1 - Sites de busca: Google 
 

 

 

Fonte: Google (2018). 

 

A principal maneira de se explorar a publicidade nesses buscadores é através de um 

leilão de palavras-chave. Simplesmente você seleciona palavras-chave que dizem respeito ao 

seu negócio e você concorre com outras empresas com palavras iguais pela posição nos 

resultados de busca. Quem pagar melhor mais em cima aparece. Porém esse leilão não é apenas 

o valor do seu lance que é levado em conta. O seu site precisa seguir recomendações da 

ferramenta de busca para que quando ele apareça para o usuário, este tenha uma experiência 

agradável ao acessá-lo. Entre esses fatores estão: a ligação com a palavra-chave pesquisada, se 

o site é responsivo (se adapta a diversos tipos de telas) e se existe uma boa velocidade de 

carregamento das páginas. 

Os Web Banner são um dos primeiros formatos de publicidade existentes na internet. 

Talvez, grosso modo, são os outdoors eletrônicos instalados em sites. E apesar das mudanças 

constantes nesse ambiente, eles ainda são muito utilizados. Sua utilização é bem semelhante à 

publicidade tradicional, é a compra de um espaço pelo anunciante. Mas ele tem as vantagens 

oferecidas pela internet. Sant’Anna (2009) ainda reitera que é um formato ainda muito popular: 

 

http://www.google.com.br/
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O banner é criado pela agência e publicado em sites que disponibilizam o espaço 

virtual para anunciantes. Esse é o principal formato de publicidade dos diversos 

portais de informação disponíveis na rede, bem como em sites de notícias, lojas 

virtuais e alguns blogs (SANT’ANNA, 2009, p. 283). 

 

Figura 2 - Web Banner: Dafiti e Zattini 

 

 
 

Fonte: UOL (2018).  

 

Um grande diferencial dos web banners aos anúncios tradicionais é a possibilidade do 

hiperlink, que direciona o usuário a uma página específica caso ele clique. E é o anunciante 

quem decide para onde esse usuário será levado e qual ação ele será instruído a realizar. O 

principal canal de veiculação desses banners é a rede de display do Google, que cobre os sites 

da própria companhia. Essa rede tem mais de 500 milhões de usuários, em mais de 100 países 

e pelo menos em 20 idiomas. Esse domínio do Google se deve à sua ferramenta de busca 

(www.google.com) e todo tráfego que ela recebe diariamente. 

 

O e-mail marketing é uma mensagem publicitária enviada para uma lista de contatos 

que o anunciante possui. Esta ferramenta é considerada uma das mais vantajosas para 

o anunciante. Pois ela combina um baixo preço de execução comparado a outros tipos 

de publicidade on-line com a fácil medição de resultados de maneira instantânea, 

principalmente quando os e-mails possuem links para sites (SANT’ANNA, 2009, p. 

284). 
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De acordo com uma pesquisa feita pelo comScore em 2017, 60% do tempo que os 

usuários ficam na internet, eles acessam via dispositivos móveis (COMSCORE, 2017). Daí vem 

a oportunidade de se fazer publicidade direcionada para dispositivos móveis. Anunciar com 

foco nesses dispositivos, tem suas vantagens, como o fato de ser mais simples e barata do que 

a publicidade on-line voltada para os computadores. É possível você proporcionar uma 

experiência mais personalizada para o usuário. O rastreamento dos usuários que interagiram 

devido a geolocalização dos aparelhos. Por fim, um enorme potencial viral, pois o conteúdo 

pode ser facilmente compartilhado entre usuários. 

 

Figura 3 - Anúncio em dispositivos móveis 

 

 

 

Fonte: Creative Performance (2016). 

 

1.6 O QUE É UMA AGÊNCIA DIGITAL  

 

Devido ao grande impacto da internet na vida atual das pessoas, a presença das 

empresas no meio digital passou a ser obrigatória. Seja através de sites, blogs, redes sociais, as 

marcas começaram a desbravar este novo ambiente e tentar um contato mais direto com o seu 

público. “Quem entrou não imagina mais estar de fora da internet, e nem teria como, já que 

quase tudo é replicado em blogs e mini blogs, em salas de bate-papo, nas comunidades que 

podem estar na vizinhança ou em outro lado do planeta” (SILVA, 2009, p. 4). E para auxiliar 

esse tipo de serviço, surgiram as agências digitais, especializadas em estratégias e ferramentas 

digitais, que tem como um dos objetivos divulgar a empresa contratante no meio online. 
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Segundo Adolpho (2012) existe uma distinção entre agências off-line e online. As 

primeiras são as agências que utilizam de meios tradicionais para veicularem suas campanhas. 

Já as segundas, encontram-se as “agências interativas ou digitais”, “agências produtoras web”, 

“agências redes sociais” e “agências de search marketing”. 

De acordo com o autor, as agências interativas pensam no mercado e nos objetivos de 

marketing. As agências produtoras web em sua maioria não tem direcionamento de marketing 

e limitam-se a produzir websites. Agências de search marketing fornecem serviços de links 

patrocinados e estratégias de otimização das ferramentas de pesquisas, ou seja, de forma 

resumida, trabalham com anúncios em formato de texto que na maioria das vezes serão 

veiculados em sites de buscas, e através de melhorias nos websites buscam trazer uma melhor 

experiência ao usuário e melhorar os resultados de pesquisas orgânicas. Já as agências de redes 

sociais, apenas se dedicam à gestão das redes sociais.  

 

1.6.1 Produtos, áreas e objetivos de uma agência digital 

 

Para que uma agência digital consiga prospectar novos clientes, além da qualidade de 

seu serviço, ela precisa de uma cartela de serviços oferecidos que abranja uma quantidade 

significativa de possíveis necessidades digitais das empresas. 

O primeiro serviço que uma agência pode oferecer é a criação de site. Atualmente, a 

criação de um site para que a empresa possa expor seus produtos, serviços e outras informações 

que achar relevante, é imprescindível para divulgação de uma marca. Um bom site pode 

melhorar ou criar uma experiência positiva entre empresa e usuário. Logo, se trata de um 

serviço altamente oferecido pelas agências digitais e procurados pelas empresas. No Brasil, 

conforme dados do site Big Data4 (2017), tínhamos aproximadamente 10 milhões de sites no 

ano de 2017. 

Outro serviço oferecido pelas agências digitais é a criação de conteúdo. Seja por meio 

de banners, mídias sociais, infográficos, etc. Um conteúdo bem escrito e relevante para o seu 

público, pode facilitar no seu contato com o mesmo, trazendo por meio desse conteúdo uma 

abordagem menos “invasiva” e eficaz. 

Mais um serviço oferecido pelas agências é a gestão de redes sociais. Por se tratar de 

um canal direto entre marca e público, e existir a possibilidade de interação e estreitamento de 

                                                
4 É um termo que descreve o grande volume de dados — tanto estruturados quanto não-estruturados — que 

sobrecarrega as empresas diariamente. 
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relação entre público e empresa, a gestão de redes sociais passou a ser um serviço muito 

procurado pelas marcas. “A internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas” 

(VAZ, 2010, p. 414). 

Além desses listados acima, temos a otimização para mecanismos de busca, o search 

engine optimization (SEO), “É um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e 

páginas na web. Essas otimizações visam alcançar bons rankings orgânicos gerando tráfego e 

autoridade para um site ou blog” (MESQUITA, 2017, p. 1). Vale ressaltar que é fundamental 

para uma empresa que o seu site, blog, mídia social seja bem ranqueado nas buscas dos usuários. 

Logo, através da otimização e melhor prática dessa ferramenta, a tendência é gerar mais acessos 

para as plataformas da empresa. 

Existem vários outros serviços oferecidos por uma agência digital como, e-mail 

marketing, que é uma técnica de contato direto ainda muito utilizada pelas empresas, já que 

com uma estratégia de disparo de e-mails bem planejada, você pode trabalhar o relacionamento 

com o seu cliente sem ser muito “invasivo”. Temos também a análise de métricas, como as 

ferramentas digitais trazem um formato de mensuração de resultados muito mais completo que 

as mídias tradicionais, é fundamental que uma agência digital analise se os investimentos que 

estão sendo feitos em determinada campanha estão trazendo resultados ou não, podendo assim, 

mudar a estratégia ou foco durante a veiculação da própria campanha. Além desses produtos, 

ainda temos a definição de personas, que nada mais é que a “figura” do público consumidor de 

determinada campanha. A agência juntamente com o cliente e através de pesquisas, monta essa 

“persona” e a partir dela, serão feitas estratégias de marketing para impactar esse tipo de 

consumidor. 

Devido à diversidade de agências digitais presentes atualmente, as áreas que compõe 

uma agência podem variar muito. Isso porque uma agência especializada em gestão de redes 

sociais pode ter áreas diferentes de uma agência especializada e websites. Outro fator 

importante para a diversidade de áreas de uma agência digital é o seu tamanho. Porém, segundo 

Notari (2016) do site Indiga, as áreas de uma agência de marketing digital considerada grande 

são: Diretor de Marketing, que lideraria o setor e traçaria as estratégias a serem tomadas; 

Diretores de produtos, branding e geração de leads; Especialistas nas diversas subáreas do 

marketing digital (social media, design, produção de conteúdo, entre outros).  

Já Vidal (2018) vai além e traz mais algumas áreas que ele considera importantes para 

a composição de uma agência digital. Ele separa a estrutura em 3 grandes pontos: estratégia, 

gerência e operação. Segundo ele, dentro do primeiro ponto estariam os sócios da agência por 
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terem uma visão mais estratégica e macro da mesma e dos seus clientes. Dentro da área de 

estratégia nós temos planejamento, comercial e administrativo. Na área de planejamento “é ela 

que absorve o briefing que chegará da área comercial, garante o repasse das informações 

coletadas ao time e que as entregas esperadas pelo cliente sejam compreendidas e executadas” 

(VIDAL, 2018, p. 1). A área comercial segundo Vidal (2018) seria a responsável por prospectar, 

qualificar, elaborar proposta, negociar e fechar com os clientes, ou seja, o responsável por trazer 

clientes e consequentemente dinheiro para a agência. Já a parte administrativa ficaria com a 

função de finanças, contas a pagar e recursos humanos.  

Voltando ao segundo grande ponto, temos a área de gerência que é composta por 

gerente de projetos e gerente de atendimento. O primeiro, segundo o autor, é “responsável em 

receber o escopo do projeto e garantir as entregas no tempo acordado, atendendo todos os 

objetivos. O dia a dia desse profissional é ficar em contato com a equipe de operação (conteúdo, 

arte, mídia, tecnologia etc.) e garantir suas entregas” (VIDAL, 2018, p. 1). Já o segundo é o 

responsável por estar em contato com o cliente e manter uma boa relação entre cliente e agência, 

coletando feedbacks sempre que possível. 

Por fim, Vidal (2018) traz a área de operação que seriam os colaboradores que 

colocariam a “mão na massa”. Esta área é composta por criação, responsáveis por produção de 

peças gráficas, posts em redes sociais, etc. Marketing, responsáveis pelos relatórios, gestão de 

ferramentas de marketing, entre outros. Conteúdo, que seria o pessoal que vai pensar nos 

conteúdos relevantes e importantes para cada empresa em cada tipo de mídia. Mídia, 

“responsáveis por garantir uma compra de mídia mais eficiente e otimização dos motores de 

busca” (VIDAL, 2018, p. 1). E por fim, tecnologia, caso a agência também trabalhe com 

construção de websites e lojas virtuais.  

Concluindo, a composição de uma agência digital pode variar muito de uma agência 

para outra. Isso porque vai depender de certos fatores como a quantidade de serviço, número 

de clientes, qualificação e capacidade dos colaboradores, já que um colaborador pode 

desempenhar múltiplas funções, entre outros fatores. 

Joseph Crump, vice-presidente sênior de estratégia e planejamento da Razorfish 

afirmou que, “em quase todas as escalas, o brasileiro é o povo mais digital do planeta. Com 

programas como o novo Plano Nacional de Banda Larga do governo, o acesso se tornará ainda 

mais amplo e profundo” ao ressaltar a importância da classe C nessa mudança de paradigma. E 

segundo dados do IBGE (2016) o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o 

que corresponde a 64,7% da população (GOMES, 2018). Logo, a maioria da parcela 
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consumidora está presente no âmbito digital, consumindo e recebendo informações o tempo 

todo. Logo, o grande objetivo de uma agência digital, é fazer com que a marca seja notada 

através de estratégias e ferramentas que impacte o seu público-alvo com o intuito de transformar 

esse usuário em lead e possivelmente um futuro cliente para empresa.  

A partir do momento que o usuário consome o produto da marca, entra um outro 

objetivo importante de uma agência digital que é fidelizar o cliente. O fato de o usuário 

consumir o seu produto, não é certo que ele vá fazer novamente, por isso, a agência digital 

utiliza de estratégias para manter o cliente consumindo. A utilização de marketing de 

relacionamento, programas de fidelidade, entre outras podem ser opções para fidelizar o cliente. 

Outro objetivo de uma agência digital é o gerenciamento da marca do meio digital, 

que seria o branding da mesma. Segundo Pavitt (2003, p. 21) explica que “branding é 

principalmente o processo de afixar um nome e uma reputação para algo ou alguém”. Logo, a 

agência deve trabalhar a imagem da marca para os seus seguidores com o intuito que as pessoas 

consumam o produto não apenas pela qualidade, mas pelo que a marca representa.  

Por fim, outro objetivo é a construção de um bom relacionamento da marca com os 

usuários. Atualmente, as pessoas cobram bastante atenção das marcas no meio online. Apenas 

divulgar o produto e serviço não é o suficiente para atrair leads5 , por isso, é fundamental que 

as agências trabalhem as redes sociais da empresa de forma dinâmica e criativa. A utilização de 

posts com conteúdos relevantes, interações rápidas são um dos meios de trabalhar bem o 

relacionamento da marca com o usuário. 

 

1.7 O MERCADO DE PUBLICIDADE DIGITAL NO BRASIL  

 

Este subcapítulo visa abordar alguns tópicos sobre o mercado de comunicação digital 

no Brasil. Ter uma noção do que as agências estão vendendo, se isso resulta em lucro e até 

mesmo justificar o porquê esse mercado te dá oportunidades de explorá-lo e ser rentável. Os 

números e conclusões aqui apresentados são por sua maioria retirados de uma pesquisa feita 

pelas empresas Resultados Digitais6, que é a maior ferramenta de marketing digital do país, em 

parceria com a Rock Content, que é uma das maiores geradoras de conteúdo sobre marketing 

digital do país. 

                                                
5 “Lead é uma oportunidade de negócio que forneceu suas informações de contato, como nome e e-mail, em troca 

de uma oferta da empresa (um conteúdo educativo, por exemplo)” (SANTOS, 2018, p. 1).  
6 Você pode acessar o site da empresa pelo link <www.resultadosdigitais.com.br/>. 
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A pesquisa intitulada “Panorama das Agências Digitais” é de 2017 e aconteceu pelo 

terceiro ano consecutivo. Hoje é uma das principais referências para entendimento do mercado. 

Os dados levantados foram obtidos através de uma pesquisa online, respondida por 1042 

representantes de agências de todo o Brasil. 

Segundo a pesquisa, o faturamento das agências vem crescendo consideravelmente e 

quando o cenário é negativo, esse faturamento pelo menos se manteve. O que prova que mesmo 

com um cenário de crise econômica existe um grande potencial na oferta de serviços digitais. 

O valor de faturamento dessas agências é em média de R$ 120 mil anual. Sendo que apenas 

17,5% das agências tiveram queda nessa média de faturamento. 

Esse número abre os olhos das agências que ainda trabalham apenas com marketing 

off-line. Que já enxergam que há muito mercado para os serviços de marketing digital, que 

além de trazerem resultados mais assertivos, são de fácil mensuração. Ou seja, o produto da 

agência tem um valor agregado maior sendo revertido em um ticket médio mais elevado. 

A pesquisa ainda traz que esse faturamento médio anual é a partir de um ticket médio 

de R$ 2 mil. Esse ticket médio chega a esse valor mesmo que um dos grandes desafios da venda 

desses serviços de comunicação digital seja precificá-los. Porque as agências estão tendo 

dificuldades de embasar esse preço e encontrar estratégias para agregar ainda mais valor ao seu 

produto. Mesmo os resultados sendo mensuráveis. Outro grande desafio do mercado é o fato de 

o público ainda não entender o marketing digital, por isso não o valorizam, resultando em receio 

e baixo investimento no formato.  

Porém, a cultura do marketing digital não está bem alinhada nem dentro das próprias 

agências, porque mais da metade das agências consideram sua entrega moderada. Ou seja, nem 

o próprio prestador anda acreditando na eficiência do seu produto. Isso se dá muito pela 

dificuldade em qualificar as equipes para poderem atuar de maneira assertiva e eficiente. Outro 

ponto é quanto ao tempo de entrega de sucesso, porque se tratando de internet, um canal 

extremamente rápido, clientes e prestadores esperam resultados rápidos. 

Diante desse todo panorama dificultador, é de se levar em conta uma oportunidade 

nesse mercado. Pois a pesquisa ainda levanta grandes problemáticas existentes no processo de 

venda dos produtos das agências.  

O primeiro dele é a grande dependência das vendas serem feitas por sócio e ou gestores 

das agências. E isso se deve ao fato de equipes serem em sua maioria pequenas. Realidade em 

que 11,6% os colaboradores atuam como prestadores de serviços autônomos, 44,6% tem uma 

equipe de 2 a 5 pessoas e 3108% com um time maior de 6 a 25 funcionários. 
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Gráfico 1 – Profissionais responsáveis pela aquisição de novos clientes 

 

 

 

Fonte: Panorama Agências Digitais (2018). 

 

O primeiro dado apresentado no gráfico, já demonstra uma fragilidade no produto, 

pois sem uma equipe dedicada à venda o valor agregado do serviço diminui, pois normalmente 

o sócio que é responsável por esse processo precisa lidar com outras responsabilidades. 

Outro ponto abordado é quanto à oportunidade em trabalhar com nichos de mercado, 

já que 64,3% das agências não são especializadas. Se especializar em um nicho de mercado é 

receita de sucesso, justificado pela teoria da cauda longa, pois, quanto mais específico seu 

produto e público, mais você pode cobrar por ele (ANDERSON, 2004). E os nichos que podem 

ser explorados são os mais variados, e-commerce, tecnologia, educação, imóveis ou até mesmo 

de acordo com a realidade da empresa, como micro e pequenas empresas ou grande indústrias. 
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Gráfico 2 - Especialização em nichos/segmentos 

 

 

 

Fonte: Panorama agências digitais (2018). 

 

Enxergando essa oportunidade de mercado que é trabalhar com nicho, um dos produtos 

oferecidos por uma agência digital que melhor se desempenha nessa segmentação é o marketing 

de conteúdo. Essa estratégia de comunicação e vendas é imprescindível para uma comunicação 

mais próxima entre quem vende e quem compra. Ainda assim mais de 30% das agências digitais 

ainda não ofertam esses serviços, segundo a pesquisa dá Resultado Digitais.  

 

1.8 MARKETING DE CONTEÚDO 

 

Segundo Rez (2016) as duas coisas que ele considera mais caras no século XXI são 

tempo e atenção. Ninguém tem tempo sobrando para poder perder com qualquer coisa e todo 

mundo queria um pouco mais de tempo para poder fazer algo. E atualmente, captar a atenção 

de alguém e conseguir que essa pessoa preste atenção no que você tem a dizer vem se tornando 

cada vez mais difícil.  Para o autor “a moeda que compra tempo e atenção das pessoas hoje é o 

conteúdo” (p. 9). 

Uma das definições mais completas de marketing de conteúdo é de Keith Blanchard, 

um dos principais pensadores do assunto:  



38 
 

 

 

 

Marketing de conteúdo é o oposto de anúncio, e isso significa engajar os clientes com 

um conteúdo que eles realmente desejam, de uma forma que sirva aos propósitos e 

aos ideais da marca, ao invés de apenas tentar incluir o logotipo no campo visual. É 

atingir exatamente a audiência que se deseja e não atirar para todos os lados. É 

oferecer a experiência que o público-alvo busca e não tentar chamá-lo com uma oferta 

para depois iludi-lo com uma proposta discrepante. Em resumo, é a evolução da 

publicidade para algo mais efetivo, mais eficiente e menos dissimulado 

(BLANCHARD apud REZ, 2016, p. 19). 

 

Com o novo poder do público em consumir o que quiser, as propagandas interruptivas 

como no caso dos comerciais de televisão, vêm perdendo forças já que na maioria das vezes 

elas não se relacionam com o seu hábito e interesse de consumo, além de ser um incômodo para 

o público, pois esse tipo de propaganda interrompe alguma programação para divulgar o seu 

produto. 

Para fugir desse tipo de propaganda, as empresas começaram a estudar e aplicar o 

marketing de conteúdo como forma de atrair seu público através de conteúdo relevante para o 

mesmo. Existem diversas formas de se aplicar esse marketing nas empresas, porém segundo o 

site Rock Content (2018), alguns passos devem ser obedecidos para que você tenha êxito no 

seu objetivo. Primeiro, é necessário que a empresa identifique o seu consumidor ideal (sua 

persona) para poder focar sua estratégia em quem realmente tem interesse e potencial de 

consumo dos produtos. A partir disso, é necessário identificar os conteúdos relacionados à área 

da empresa que podem engajar os clientes em potencial. Depois, é hora de produzir esse 

conteúdo em plataformas que o seu público se encontra e que ao mesmo tempo sejam 

plataformas que vão facilitar a transmissão desse conteúdo. Vale ressaltar, que o marketing de 

conteúdo não pode ficar preso em apenas uma plataforma, quanto mais formas de chegar ao seu 

potencial público e transmitir o seu conteúdo, melhor. 

Após a implementação desse tipo de marketing na empresa a tendência é que alguns 

pontos positivos apareçam. O primeiro é a melhora do relacionamento entre marca e cliente, já 

que após o contato com os seus conteúdos, o cliente passa a ter motivos para interagir com a 

empresa. Outro ponto é a maior visibilidade da empresa online, pois a cada conteúdo novo 

publicado, é uma nova oportunidade de a marca ser vista ou lembrada. Mais um ponto positivo 

é o aumento no número de vendas de forma natural, pois quando surgir a necessidade de 

consumir um produto do mesmo setor da empresa produtora de conteúdo, essa vai ser a primeira 

a ser lembrada pelo consumidor. Por fim, outro ponto positivo é a diminuição nos custos com 

divulgação. O marketing de conteúdo, na maioria dos casos, costuma ter um valor inferior que 

outras estratégias de marketing, já que a publicação em um blog, vídeo no YouTube ou 
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engajamento nas redes sociais é muito mais barato que uma divulgação em um jornal ou 

comercial de tv. 

Porém, mesmo possuindo vários pontos positivos, esse marketing traz alguns pontos 

negativos que devem ser listados: gasto de tempo e demora de retorno financeiro. Desde a 

idealização de um conteúdo até a publicação do mesmo, demanda tempo, por isso, é 

fundamental que a empresa tenha o seu departamento para cuidar desse tipo de produção. Além 

disso, é normal que o retorno financeiro em compras de produtos ou serviços demore, já que se 

trata de uma relação de amizade e confiança com o público, que precisa primeiro se identificar 

com a empresa para depois consumir os seus produtos.  

Mesmo com esses pontos negativos, o investimento em marketing de conteúdo é 

fundamental para que as empresas se mantenham nesse século. Segundo dados da Content 

Trends, 73% das empresas já adotam de alguma forma uma estratégia de marketing de conteúdo 

(ALVAREZ, 2018). E dentre essas empresas que adotam, elas recebem até 2,6 vezes mais 

visitas e geram 3,7 vezes mais oportunidades de negócio.  
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CAPÍTULO II – MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

“As micro e pequenas empresas (doravante MPE) vêm adquirindo, ao longo dos 

últimos 30 anos, uma importância crescente no país, pois é inquestionável o relevante papel 

socioeconômico desempenhado por estas empresas” (SEBRAE, 2014, p. 7). No decorrer desse 

capítulo vamos destrinchar as informações que validam esse tipo de argumento, e ajudam a 

perceber a importância dessas empresas para o desenvolvimento do país. 

 

2.1 O QUE É CONSIDERADO UMA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

Em 2006, foi criada a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

“para regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o tratamento diferenciado 

e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte” (SEBRAE, 2018, p. 1). Alguns 

dos tratamentos diferenciados previstos nessa lei foram: regime tributário específico para os 

pequenos negócios, desburocratização, facilidades para acesso ao mercado, ao crédito, justiça, 

entre outros. 

E foi de acordo com essa Lei Geral que se uniformizou o conceito de micro e pequena 

empresa com base na sua receita anual bruta. Segundo a Lei, empresas com receitas anuais 

brutas iguais ou inferiores a R$ 360.000,00, serão consideradas microempresas. 

 

A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos 

órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (SEBRAE, 2018, p. 1). 

 

Já, se a receita anual bruta for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00, será enquadrada como empresa de pequeno porte. 

 

Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 

4.800.000,00, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes 

valores referem-se a receitas obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno 

porte não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, 

até o limite de R$ 4.800.000,00 (SEBRAE, 2018, p. 1). 
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Além desse critério da Lei Geral, ainda existem dois critérios para definir uma micro 

e pequena empresa no país. O outro critério seria segundo o SEBRAE e classificaria a empresa 

de acordo com o número de funcionários, conforme mostra a Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 - Porte de estabelecimentos segundo o número de empregados 

 

 

 

Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese (2013).  

 

De acordo com o gráfico, para ser considerada uma microempresa, a sociedade deve 

possuir até 9 empregados para comércio e serviços e até 19 empregados para indústria. Já para 

se enquadrar em empresa de pequeno porte, a sociedade deve ter entre 10 e 49 funcionários 

para microempresa e de 20 a 99 empregados para empresas de pequeno porte. 

E o terceiro critério para classificação de micro e pequena empresa para concessão de 

crédito, é segundo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): 

 

A classificação para empresas que concedem crédito é realizada de forma diferente, 

ou seja, para o BNDES é considerada micro empresa a empresa que possui 

faturamento de nó máximo R$ 1,2 milhão e as pequenas empresas deverão contar com 

um faturamento de no máximo R$ 10,5 milhões (GONÇALVES, 2016, p. 1). 

 

2.2 REPRESENTATIVIDADE NO MERCADO BRASILEIRO 

 

Segundo dados do Sebrae (2014), no Brasil existem cerca de 9 milhões de micro e 

pequenas empresas, o que representa 27% do PIB (Produto Interno Bruto). E de acordo com o 

mesmo, as produções geradas por essas empresas quadruplicam em dez anos, saindo de R$144 

bilhões em 2001 para R$599 bilhões em 2011.  
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Esses dados demonstram a importância dessas micro e pequenas empresas para o 

mercado nacional. Segundo o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, uma microempresa isolada 

representa pouco, porém juntas elas podem ser decisivas para a economia (SEBRAE, 2014). O 

que pode ser comprovado através do levantamento feito pelo Sebrae em 2014, no qual os 

pequenos negócios empregavam 52% da mão de obra formal no país e respondiam por 40% da 

massa salarial brasileira. Números relevantes se tratando de empresas com até no máximo 9 

funcionários em relação às empresas de comércio e serviços. 

Para Barreto, alguns pontos foram fundamentais para o crescimento dos pequenos 

negócios na economia brasileira: melhoria do ambiente de negócios, aumento da escolaridade 

da população e ampliação do mercado consumidor, a partir do crescimento da classe média. 

Segundo ele: 

 

Esses três fatores têm motivado o brasileiro a empreender por oportunidade e não mais 

por necessidade. Antes as pessoas abriam um negócio próprio quando não 

encontravam emprego. Hoje, de sete a cada 10 pessoas iniciam um empreendimento 

por identificar uma demanda no mercado, o que gera empresas mais planejadas e com 

melhores chances de crescer (SEBRAE, 2014, p. 1). 

 

É possível perceber então o crescimento anual dessas micro e pequenas empresas à 

medida que os brasileiros estão se tornando cada vez mais empreendedores, gerando mão de 

obra formal e diminuindo a taxa de demissões e desempregos no país. Segundo dados do 

Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios, feito pelo Sebrae, as MPE foram responsáveis 

por evitar uma redução ainda maior do nível de emprego do país, principalmente durante o 

período de crise vivida pelo país em 2016. Segundo o documento: 

 

No período de 2006-2016, a participação desse nicho de empresas no estoque de 

emprego no país cresceu de 53,5% para 54,5%. Em dez anos, houve um aumento de 

1,1 milhão de pequenos negócios no Brasil, o que representa crescimento de 21,9% 

no número de empresas, responsáveis pela geração de mais cinco milhões de novos 

empregos. Em consequência, em 2016, chegou a 16,9 milhões o total de postos de 

trabalho nas empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2018a, p. 1). 

 

No Anuário fica demonstrado que o percentual de demissões nos pequenos negócios 

foi proporcionalmente menor que nas médias e grandes empresas. 

 

Na crise econômica, enquanto as MPE perderam 300 mil trabalhadores, entre 2014 e 

2015, e 600 mil, de 2015 para 2016, nas médias e grandes empresas essa perda foi 

bem maior: de 1,1 milhão e de 900 mil, respectivamente (SEBRAE, 2018a, p. 1). 
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Além disso, vale ressaltar o alto poder de empregar aqueles que fazem parte de grupos 

em que a empregabilidade é mais reduzida, como jovens em busca do primeiro emprego, idosos 

e pessoas de baixa escolaridade. E tratando de discriminação no ambiente de trabalho, nas MPE 

esse número tende a ser menor que em outras empresas: 

 

São também nas MPEs que as discriminações institucionais no ambiente laboral são 

mais reduzidas, seja pela equivalência salarial ou pela ocupação de cargos, as 

diferenças entre homens e mulheres e quaisquer outros grupos sociais tendem a ser 

menores na MPE (FERNANDES, 2017, p. 1). 

 

Por fim, vale trazer um termo criado por Fernandes (2017) em seu artigo de economia 

sobre MPE, em que ele trata essas empresas como capilares sanguíneos da economia brasileira. 

Os capilares sanguíneos segundo ele, irrigam toda a parte do corpo humano com nutrientes 

responsáveis pelo funcionamento do corpo, chegando a lugares onde as artérias e veias não 

conseguem alcançar. O autor faz essa analogia, pois as MPE, por terem uma estrutura enxuta, 

são capazes de se instalar em locais e regiões mais afastados com menor densidade 

demográfica, garantindo o abastecimento da região com bens e serviços. Isso não seria possível 

ser feito por empresas maiores (artérias e veias) que com os seus custos altíssimos não 

conseguiriam se instalar nesses locais, nos quais o mercado consumidor é fraco. 

 

2.3 PRINCIPAIS SEGMENTOS 

 

Para redigir esse tópico, vamos levar em consideração uma pesquisa publicada pelo 

Sebrae em 2006 trazendo dados entre os períodos de 2000 e 2004 sobre os segmentos das MPE 

no país e na região de Goiás. Se trata da pesquisa mais recente encontrada referente a esses 

dados 

Segundo a pesquisa, em 2004, no Brasil, cerca de 56% das MPE estavam no comércio, 

30% em serviços e 14% na indústria. Sendo que comércio se tratava de: mercearias e 

minimercados, varejo de vestuário, varejo de material de construção, farmácias e perfumarias 

e comércio de autopeças. Já na área de serviços: serviços às empresas, lanchonetes e 

restaurantes, transportes terrestres, serviços de informática e atividades recreativas e de 

entretenimento. E na área de indústria: construção (edificações), confecções, alimentos e 

bebidas, produtos de metal e móveis. 

Conforme mostra o gráfico abaixo, podemos ver a taxa de expansão de micro e 

pequenas empresas, com a região centro-oeste em terceiro lugar e também é possível identificar 
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a participação relativa dessas empresas no país, com um leve aumento na região centro-oeste 

enquanto regiões como sul e sudeste diminuem. Logo, é possível identificar a desconcentração 

regional dessas empresas, que passaram a sair dos grandes polos e irem para outras regiões, o 

que é bem viável para esses tipos de empresas, já que possuem baixos custos para se manter, 

como vimos no tópico anterior. 

 

Tabela 2 - MPEs por regiões do Brasil 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2006).  

 

Ainda de acordo com essa pesquisa, no ano de 2004 no estado de Goiás, no grupo das 

micro e pequenas empresas existem 90.935 estabelecimentos no comércio, 35.453 no setor de 

serviços e 22.611 na indústria. Dentre o comércio, os segmentos com maior número de 

empresas foram: minimercados e mercearias com 12,2%, e varejo do vestuário com 10,5%. Já 

no setor dos serviços os maiores números vieram de: serviços prestados às empresas com 36,7% 

e alojamento e alimentação com 19,4%. Por fim, no setor da indústria os destaques foram: 

confecção com 21% e construção com 20,8%.  

 

2.4 FATURAMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

A representatividade das MPE no mercado brasileiro já ficou bem claro. São de longe 

os formatos mais usados para empreender. Até porque exigem um investimento menor. Mas 

um ponto é muito importante na hora de se escolher um formato de negócio é o quanto é 
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possível faturar. Já vimos nesse capítulo que existe um teto de lucros e de equipe para que uma 

empresa seja considerada micro e/ou pequena. Mas isso não quer dizer que elas não são 

lucrativas. 

O Sebrae faz um estudo constante de como estão se desenvolvendo as MPE. Entre os 

dados coletado está o quanto elas faturam mensalmente. Assim é possível entender o mercado 

e até tentar prevê-lo. Em um relatório de Indicadores de Faturamento das MPE divulgado entre 

fevereiro e maio de 2016 é possível identificar uma constância nos valores.  

  

Gráfico 3 - Faturamento médio e mediana (em milhares de R$) 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 

Esses valores são fundamentais para começar a compreender como esse faturamento 

é investido dentro da própria MPE, tendo em vista que elas representam 99% das empresas no 

Brasil e sua taxa de mortalidade é de 23%. Lembrando que esse faturamento não representa o 

lucro e sim o que é gerado por elas. Muitas vezes esse faturamento ainda é convertido em 

pagamento de fornecedores, colaboradores, taxas, impostos e etc. Fora investimentos em 

estrutura, maquinário e comunicação por exemplo. 

O relatório do Sebrae ainda nos traz um comparativo relevante, que é quanto a 

estabilidade desse faturamento. Pois só 47% das MPE aumentaram seu faturamento e apenas o 

17% manteve. O que é de se levar em conta quando pensamos em possibilidade de investimento 

além dos gastos recorrentes do negócio.  



46 
 

 

 

Se formos mais específicos ainda, olhando a realidade do estado de Goiás, este é um 

que a maior parte das MPE apresentam diminuição no faturamento. O que influencia 

diretamente no aumento da taxa de mortalidade das empresas no Brasil. 

 

Gráfico 4 - Faturamento médio das MPE em cada UFs em maio/16 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 

2.5 TAXA DE MORTALIDADE 

 

Por mais que as MPE signifiquem a maior parte das empresas ativas do Brasil, poucas 

delas sobrevivem aos seus primeiros anos de vida. O Sebrae em 2016 fez um relatório completo 

sobre essa taxa. O relatório é a conclusão de uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 

empresas, de todo o Brasil. Tinha como intuito não apenas saber os números ligados a essa taxa 

de mortalidade, mas também suas causas. 

O primeiro dado levantado foi que não é apenas um fator que influencia no fechamento 

das empresas, mas sim, uma combinação entre eles. Os principais fatores apontados foram: 
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Quadro 1 - Fatores contribuintes para a sobrevivência/mortalidade de empresas 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016a). 

 

Entre esses principais fatores, é de se observar na Tabela 02 que entre as empresas que 

não continuaram suas atividades, há um grande número de empresários que estavam 

desempregados antes de começar a empreender, que não tinham experiência no ramo, que não 

conseguiram planejar seu negócio, que não conseguiram negociar com fornecedores nem com 

seus investidores e que não pararam para aprimorar seus produtos/serviços. Vários desses 

fatores ainda foram os causadores do surgimento de outros pontos que prejudicam as empresas, 

como a falta de inovação e capacitação profissional desde colaboradores a gestores. 
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Quadro 2 - Resultados comparativos selecionados da pesquisa 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016a). 

 

Assim o acúmulo de fatores negativos é associado aos fatores que contribuem à 

mortalidade. Esse cenário contribui para que em média 23% das empresas não passem dos seus 

2 primeiros anos de existência no Brasil (SEBRAE, 2016a). Em Goiás, essa média ultrapassa a 

nacional, onde 24% das empresas do estado não sobrevivem aos seus dois primeiros anos.  
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Gráfico 5 - Taxa de mortalidade de MPE de 2 anos 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2016a). 

 

Sendo ainda mais específico, o estudo feito pelo Sebrae ainda aponta as taxas de cada 

capital brasileira. Destacando-se as com os maiores índices de sobrevivência Belém-PA 

(83,73%), Maceió-AL (83,5%) e Salvador-BA (79,7%). Goiânia-GO é apenas a 19ª no fator 

sobrevivência, onde apenas 74,7% das empresas sobrevivem aos dois primeiros anos da sua 

abertura. 

 

2.6 A INOVAÇÃO NAS MPEs 

 

A manutenção da empresa no mercado, de uma forma competitiva, é um grande 

desafio para as MPEs. Um ponto a se levar em consideração para essas empresas se 

diferenciarem e transformarem investimentos em expansão é a sua capacidade de inovar. 

Levando em conta que a qualidade e eficiência dos produtos ou serviços oferecidos são fatores 

mínimos para a empresa estar em sua devida funcionalidade. 

Essa busca pela inovação permite a abertura de caminhos e a conquista de espaço. 

Através dela é possível entender e suprir novas necessidades, fazendo com que a eficiência do 

produto ou serviço vendido seja mais precisa e isso se converte em uma consolidação no 

mercado. Segundo a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos (2003), a inovação está 

diretamente ligada a serviços, produtos, métodos, processos e sistemas que sejam inéditos no 

mercado ou com alguma característica nova. 

Quando falamos sobre inovações os autores Bes e Kotler (2011), afirmam que existe, 

entre os empresários e pesquisadores, um consenso sobre o quanto é necessário inovar. Mas 
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falta entendimento da ação. Por conta disso os autores citam que foram criadas barreiras que 

dificultam a execução desse processo. 

As barreiras citadas são quanto a dúvida do real significado, devido a inovação ser 

diretamente ligada a mudanças radicais. A segunda barreira citada é quanto a confundir 

inovação com criatividade, que ainda segundo os autores, ideias sozinhas não são inovação, 

pois é necessário gerir essas ideias (BES; KOTLER, 2011). 

 

De fato, a inovação nem sempre acarreta saltos gigantes adiante. A inovação gradual, 

passo a passo, também é inovação- é tão necessária, ou até mais, que a versão radical. 

Isso é o que realmente torna um negócio sustentável. A inovação também deve ser 

entendida como desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro da empresa, que 

é aquilo que permite produzir e levar ao mercado um fluxo constante de inovações 

menores e incrementais. (...) A inovação requer pessoas criativas, mas também 

significa à definição de objetivos claros para a inovação, fixando estratégias, 

estabelecendo quais são os recursos e os riscos, alocando responsabilidades e, de 

modo ainda mais relevante, delimitando de maneira clara e definindo os processos de 

inovação, com alguém encarregado em cada área respectiva (BES; KOTLER, 2011, 

p.18). 

 

Segundo o Sebrae (2009), a competitividade entre as empresas está diretamente ligada 

à inovação. Já que sem a inovação as empresas estagnam, consequentemente, perdem seu poder 

competitivo e sua capacidade de se firmar no mercado. E a inovação é o impulsionador da 

produtividade, pois quanto mais à frente dos seus concorrentes, maior será seu desempenho. 

Dentre os processos de inovação, há de se destacar o que é focado na organização de 

trabalho, onde 25% da MPEs mais inovam (SEBRAE, 2009). 

  

Tabela 3 - Principais tipos de inovações realizadas 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2009). 
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Diante das possibilidades da inovação de processos, Castaldo (2007) cita duas que não 

aparecem na pesquisas, mas para o autor são destaques: O benchmarketing, que nada mais é do 

que usar a experiências de outras empresas para a solução de problemas comuns e a 

terceirização, na qual uma ação ou um objetivo é traçado para um terceiro executar junto a 

empresa. 

Assim é possível concluir o quanto é vital para as MPEs a atenção e dedicação aos 

processos de inovação. Pois estes são necessários para a manutenção das atividades da empresa 

e seu crescimento no mercado. 
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CAPÍTULO III - A AGÊNCIA 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA AGÊNCIA  

 

A Odd Content, é uma agência de marketing digital especializada em marketing de 

conteúdo, com foco na geração de resultados para nossos clientes e parceiros, mais 

especificamente as MPEs.  

Uma agência em busca de espaço no mercado digital goiano que tem como um de seus 

projetos ser a porta de entrada no mercado para novos profissionais na área de comunicação. 

Buscamos colaboradores com um espírito jovem, ousado e que abrace o projeto da agência e 

que queira crescer junto como um time.  

Com uma filosofia de meritocracia, acreditamos que o trabalho duro juntamente com 

a entrega de resultados, é possível formar um time e uma imagem de competência e respeito no 

mercado. 

E para construção dessa proposta de agência, a intenção e o foco dos autores é que a 

mesma seja o projeto de suas vidas, com um formato rentável e que eles possam fazer suas 

carreiras dentro da agência. E por fim, os autores esperam que a Odd Content seja uma 

referência de aprendizado e experiência para os novos profissionais do mercado, fazendo da 

agência uma “formadora” de bons profissionais de comunicação digital. 

 

3.1.1 Motivações 

 

Até a concepção da agência Odd Content, alguns fatores motivacionais foram 

determinantes para que isso acontecesse.  

O primeiro fator foi a entrada no mercado de trabalho de ambos os sócios da agência, 

em uma agência digital, cuja carteira de clientes continha algumas micro e pequenas empresas. 

A partir dessa contratação, houve o primeiro contato com esse tipo de cliente e foram 

observadas algumas características, como forma de trabalhar, interesses, necessidades e 

angústias desses clientes. 

O segundo fator foi enxergar a oportunidade de trabalhar juntamente com esse grupo 

de clientes, que na maioria das vezes tinha o interesse de investir em comunicação, porém não 

tinha condições financeiras de contratar uma agência tradicional em Goiânia.  



53 
 

 

 

Por fim, a alta demanda de possíveis clientes na região metropolitana de Goiânia, foi 

um forte fator para idealizarmos a construção da agência digital focada para esse nicho. Os 

dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontam que o indicador de demanda por investimento da MPE 

subiu de 29,8 pontos em abril de 2017 para 40,6 em abril de 2018. A escala é de 0 a 100, sendo 

quanto maior o número de pontos, mais propenso o empresário está em investir no seu negócio. 

E desses empresários que querem investir, por volta de 13% vão investir em divulgação da 

empresa, segundo dados da pesquisa. Logo, podemos identificar que existe um interesse do 

micro e pequeno empreendedor de investir em comunicação. Assim, a tendência é que exista 

um mercado para a agência operar (E-COMMERCE, 2018). 

 

3.1.2 Equipe 

 

A equipe da Odd Content é composta atualmente por:  

 

1. Luiz Felipe Neri Liborio (Redator, Social Media e Atendimento) - Bacharel em 

Publicidade e Propaganda. Com experiência em Marketing Digital desde 2014. 

Experiências profissionais: Cannes Publicidade (atendimento), Katon Agência Digital 

(atendimento) e AudioMix Digital (social media). Atualmente compõe o time digital do 

escritório Jorge e Mateus Produções Artísticas como social media; 

2. Maykon César (Diretor de Criação e Mídia) - Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

Com experiência em Marketing Digital desde 2014. Experiências profissionais: Katon 

Agência Digital (mídia e direção de arte), Tudo Marketing (criação), Pagú Propaganda 

(planejamento), Buzzlead (marketing) e Bragi Inteligência (planejamento). Cursos: 

Google Adwords (Goobec e Google), Photoshop Avançado (Udemy), Motion Graphics 

(Ozi) e Planejamento de Posicionamento de Marca (Coletivo Centopéia). 

 

3.1.3 Clientes 

 

A Odd, mesmo antes de sua estruturação completa, já atendeu 2 clientes. A primeira 

cliente foi a consultora de imóveis em Goiânia, Juliana Neri. Para essa cliente foi desenvolvido 

uma logo juntamente com toda a identidade visual da marca. Além da criação e manutenção 

das redes sociais e trabalho de mídia online para alguns conteúdos. 
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Já o segundo cliente foi o U Açaí, um estabelecimento focado em vendas de açaí em 

taças na cidade de Goiânia. Para este cliente foi desenvolvido um planejamento e execução do 

mesmo nas redes sociais da empresa com foco em alcançar, interagir e captar novos públicos. 

Além do trabalho nas redes sociais, também foi prestado serviço de fotografia dos produtos. 

Ambos os clientes e os trabalhos realizados, servem como indicadores de quais os 

possíveis caminhos a Odd pode seguir, entendendo potencialidades e desafios. 

 

3.1.4 Concorrentes 

 

Por se tratar de uma agência especializada em micro e pequenas empresas, que na 

maioria das vezes possui baixo investimento em comunicação e com pouco poder de capital, o 

número de concorrentes extrapola as agências e chega até aos freelancers. 

 

Freelancer, ou freela, é um profissional liberal que presta serviços de modo autônomo 

para empresas ou pessoas, por períodos determinados de tempo. Além de ser 

favorecido por questões tributárias, ele tem a facilidade de conseguir trabalhos no 

mercado digital (PINHEIRO, 2018, p. 1). 

 

Logo, qualquer profissional que tenha experiência com os serviços que a agência Odd 

oferece pode ser considerado um concorrente direto. 

Outro tipo de concorrente que a agência Odd pode ter são as agências digitais 

“menores”, que possuem em suas carteiras diversos clientes, desde micro até empresas de 

médio porte. Um exemplo desse tipo de agência em Goiânia é a Katon Agência Digital que 

possuía em sua carteira de clientes algumas micro e pequenas empresas com o intuito de 

“completar” o faturamento, já que também atendia empresas maiores. 

Por fim, temos as agências especializadas em atender micro e pequenas empresas, com 

suas carteiras de clientes compostas apenas por esses tipos de empresa. Em Goiânia temos como 

exemplo a Agência.Equipe, que possui uma estrutura mais enxuta e especializada para atender 

esse MPE. 

 

3.1.4.1 Katon Agência Digital 

 

Uma das grandes referências da Odd Content, a Katon Agência Digital foi fundada em 

2014, pelo bacharel em Ciências da Computação Diego Roriz. O seu nome foi escolhido por 

“Katon” significar fogo em japonês, e possuir um alto poder de disseminação, atributo 
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considerado importante pelo fundador para o meio digital, e capacidade de uma faísca se tornar 

algo maior, ou seja, uma pequena agência se tornar algo grandioso. 

Um dos motivos da sua fundação foi oferecer serviços de comunicação digital, como 

produção de conteúdo para redes sociais, trabalho com mídias online, posicionamento de marca, 

ações no meio digital, entre outros, para os antigos parceiros e clientes que o Diego já possuía, 

porém, que ele apenas prestava serviços de tecnologia como desenvolvimento e criação de sites. 

A empresa possuía uma carteira com pequenas, médias e até grandes empresas, porém, 

sempre buscava um perfil comum em seus clientes: abertura e oportunidade de crescerem 

juntos. Alguns clientes que a Katon já teve: Dororó (empresa do ramo alimentício), Via Nut 

(fornecedores de produtos hospitalares), Loft Construtora, EAP Goiás (escola de pós-

graduações para dentistas) e Rede Fonte da Vida. 

A organização trabalhava com a filosofia de meritocracia, com foco na entrega de 

resultados e equidade entre os membros da sua equipe, já que tanto os estagiários quanto os 

efetivados eram tratados da mesma forma e possuíam as mesmas responsabilidades. 

Seu foco sempre foi buscar jovens com pouca bagagem profissional com o intuito de 

“formá-los” dentro da agência, os ensinando e os instruindo a forma como era trabalhado na 

agência e o que era esperado de cada colaborador. 

 

3.1.4.2 Agência.Equipe 

 

Um concorrente direto da Odd Content, a Agência.Equipe é uma empresa de marketing 

digital em Goiânia com foco em atender pequenas e médias empresas.  

Fundada em 2012 pela Sibelle Paes e pela Lívia Morais, atualmente a empresa conta 

com uma equipe de 7 colaboradores, sendo 1 diretor de criação, 2 diretores de arte, 2 social 

media, um planejamento e 1 financeiro. Alguns clientes que a Agência.Equipe já atendeu foram: 

Antônia Bistrô, Motel Alvorada, Rassi&Ferraz Advocacia Criminal e Ritmo Calçados e 

Acessórios. 

Seus serviços variam desde a criação de logos até o planejamento de marca. Mesmo 

possuindo foco no marketing digital, ainda oferece alguns serviços considerados off-line, como: 

produção de mídia impressa, compra de mídia (outdoor, revistas), entre outros. 

Através de suas redes sociais e site, é possível perceber que é uma agência com uma 

identidade mais jovem, com humor nos seus textos, abandonando um pouco a formalidade e 

trabalhando com a linguagem mais presente no meio digital. 
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3.1.5 O que nos distingue 

 

Com o passar dos anos, os consumidores estão cansando de consumir aquela 

publicidade antiga, sem um contexto e com apenas chamadas escandalosas. Atualmente eles 

procuram se envolver com algo, aprender algo novo e interagir com a marca. Por isso, o 

marketing de conteúdo, a ser melhor detalhado a frente, vem crescendo de forma tão 

exponencial nesses últimos anos e está sendo requisitado por várias empresas. 

A Rock Content (2018), em seu ebook “78 Razões para Investir em Marketing de 

Conteúdo”, traz alguns dados para comprovar esse alto crescimento na procura das empresas 

por marketing de conteúdo: O Marketing de Conteúdo traz 2,2 vezes mais visitas e 3,2 vezes 

mais leads para as empresas que o adotam (Content Trends, 2017); As empresas que publicaram 

mais de 16 posts por mês obtiveram quase 3,5 vezes mais tráfego do que as empresas que 

publicaram 0 a 4 postagens mensais. (HubSpot, 2015); De empresas B2C , 86% planejam 

investir em Marketing de Conteúdo (CMI, 2017); 76% das pessoas usam seu feed do Facebook 

para encontrar conteúdo interessante (HubSpot, 2016); 75% das pessoas afirmam que a chance 

de visitarem as lojas físicas são muito maiores se as informações encontradas nas ferramentas 

de pesquisa forem úteis (Google 2017); 87,5% dos e-commerces adotam Marketing de 

Conteúdo (E-commerce Trends, 2017); O Marketing de conteúdo já é adotado por 73% das 

empresas de tecnologia (Martech, 2016). 

Como se pode perceber, o marketing de conteúdo está passando a ser o principal aliado 

das empresas nessa nova era digital. Logo, as agências digitais passaram a oferecer o Marketing 

de Conteúdo como um de seus serviços. Segundo uma pesquisa feita em parceria com a Rock 

Content e a Resultados digitais, em 2017, 73,7% das agências brasileiras entrevistadas oferecem 

o Marketing de Conteúdo como um de seus serviços. A partir desse número, é possível 

identificar que uma parcela grande já adota esse serviço, porém ainda existe uma fatia 

considerável de agências que ainda não se atentou para essa nova demanda. 

Logo, a partir da análise desses números, percepção dessa alta demanda e por possuir 

uma equipe que sabe trabalhar com Inbound Marketing a Odd adotou o Marketing de Conteúdo 

para ser o seu serviço em destaque e que vai ajudar a diferenciar a agência das demais. 
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3.2 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO DA EMPRESA 

 

Para a construção e consolidação de qualquer negócio ou empresa dentro do mercado, 

além de logicamente ela possuir um produto de qualidade, ela precisa ser uma marca forte. Nos 

tempos modernos, onde tudo é comparado e compartilhado os valores e cultura das empresas 

devem ser muito claros e explícitos. Não existe um conceito concreto sobre o que de fato é o 

posicionamento (BLANKSON, 2001, p. 3). Pois não existem muitas bases teóricas sobre esse 

conceito. Portanto alguns outros termos considerados relacionados e complementares, como: 

“diferenciação”.  Kotler (1996, p. 269) define esse termo relacionado com “o ato de desenhar 

um conjunto de diferenças significativas para distinguir a offer da empresa das ofertas dos 

concorrentes”. 

A partir desses direcionamentos, foi entendido a necessidade da construção de uma 

cultura para a agência, com o intuito de colaborar na “diferenciação” dela diante outras 

agências de comunicação digital. Essa cultura começa a ser construída a partir da elaboração 

da Missão, Visão e Valores da empresa. 

 

3.2.1 Missão, Visão e Valores 

 

É comum ao entrar em empresas você se deparar com grandes quadros onde se tem 

em grande destaque a tríade Missão, Visão e Valores. Normalmente esses quadros contêm 

frases inspiradoras e até uma breve história da empresa em questão. Segundo o Sebrae esse trio 

tem como objetivo traçar a direção estratégica da empresa. Da integração das operações até a 

motivação da equipe. Deixar claro esse direcionamento da empresa é fundamental para que o 

próprio empreendedor reflita sobre a utilidade e presença do seu negócio na sociedade e reflita 

sobre o futuro da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

Figura 4 - O que é missão, visão e valores 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (s./d.). 

 

A elaboração desse trio não é tão fácil como parece. Existem frequentes erros 

cometidos na elaboração de cada um dos pontos. Quando uma empresa não entende e segue 

esses direcionamentos, as consequências podem ser sérias, ao ponto de levar a falência da 

mesma. Como Levitt (1960) explica em seu texto, dando como exemplo as companhias 

ferroviárias que perderam espaço pois viam suas empresas apenas como um negócio de ferrovia 

e não como um negócio de transporte. 

Pensando passo a passo na elaboração do trio, o Sebrae afirma que uma boa definição 

de missão deve esclarecer o benefício que a empresa vai gerar ao seu público-alvo. A missão 

ainda deve ser inspiradora e desafiadora para engajar seus colaboradores e parceiros. A 

concepção de visão nada mais é do que planejar objetivos para o futuro da empresa. Ou seja, 

aonde ela quer chegar, quais os objetivos que devem ser atingidos nos próximos anos. Já os 

valores são os princípios da empresa. Muitas empresas nem chegam a defini-los. Normalmente 

os valores são utilizados para serem um conjunto de características ideais que devem estar 

presentes em cada colaborador daquela empresa. 

Ainda segundo o Sebrae, há que se atentar para graves erros que podem ser cometidos 

na hora da elaboração dessa ferramenta. Como definir algo muito genérico e óbvio, como 

associar a questões como qualidade e satisfação das necessidades do cliente. Esses são 

considerados objetivos óbvios que são premissas mínimas para a existência de uma empresa. 
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Kawasaki (2006) diz que a missão de uma organização não deve ser só uma frase 

inspiradora na parede, tem que ser um mantra. Por conta disso o Sebrae elaborou uma espécie 

de tutorial a ser seguido para a concepção de missão, visão e valores bem alinhados. 

 

Figura 5 - Minha empresa não tem missão, visão e valores 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (s./d.). 

 

Segundo essas orientações e direcionamentos, o processo sugerido pelo Sebrae foi 

seguido e a partir daí nasceu o propósito da agência, que é ilustrado através a missão, visão e 

valores da mesma. 
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Figura 6 - Missão, visão e valores 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

A partir dessa visualização a concepção da marca da agência passou por um processo 

de naming e de construção de identidade visual pautado no nicho que ela irá atuar e na sua 

missão e valores que sempre pautarão o desenvolvimento dos seus produtos e serviços. Portanto 

a empresa seguirá o posicionamento de ser uma agência de comunicação digital, especializada 

em marketing de conteúdo, que buscar gerar resultados através da comunicação, com preços 

acessíveis.  

 

3.2.2 Identidade Visual 

 

Para Strunck (1996), identidade visual é um conjunto de elementos que representam 

visualmente, de maneira clara e simples, um nome, uma ideia, uma ideologia, os produtos, a 

empresa, instituição ou serviço. Portanto a identidade visual é uma soma de cores, formas e 

nomes que representam uma empresa em sua essência. 
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Para iniciar a criação da identidade visual da agência, o primeiro passo tomado foi 

quanto ao processo de naming7. Ou seja, o primeiro passo foi a escolha do nome da agência. 

Delano Rodrigues (2011) diz o seguinte sobre naming: 

 

O nome revela em parte a origem da marca, aponta para o princípio de sua construção, 

e a identidade é também definida por essa origem. Assim um bom projeto de 

desenvolvimento e escolha do nome de uma marca, conhecido como Naming, pode 

contribuir para posicioná-la corretamente no mercado e facilitar a comunicação com 

seus diversos públicos de interesse (RODRIGUES, 2011, p.11). 

 

  

Portanto, como Rodrigues (2011) argumenta, a construção de uma marca forte passa 

pela elaboração do seu nome. O naming é um processo que envolve multi temas e áreas, pois é 

necessário conhecimento em linguística, marketing, design e direito, por exemplo 

(RODRIGUES. 2011, p. 12). Um dos objetivos da elaboração de um nome marcante é porque 

a palavra tem o poder de transmitir e comunicar sentimentos, assim levando o receptor a criar 

percepções e associações. 

Para chegar ao resultado pretendido, foram seguidos os aspectos abordados por 

Neumeier (2008), que segundo o autor, são critérios fundamentais para a elaboração de um bom 

nome. São eles: 

 

Distinguibilidade: refere-se a capacidade de distinguir a marca; Brevidade: refere-se 

ao quanto o nome é curto para ser facilmente lembrado; Conveniência: refere-se ao 

quanto o nome está ajustado ao propósito comercial da empresa; Grafia e pronúncia 

fáceis: refere-se à facilidade de escrita e pronúncia; Agradabilidade: refere-se ao 

quanto são agradáveis ao público-alvo; Extensibilidade: refere-se à possibilidade de 

adequação a diferentes finalidades criativas; Possibilidade de proteção: refere-se aos 

aspectos legais do uso e registro do nome (NEUMEIER, 2008, p. 85). 

  

A partir desse processo, o nome escolhido foi: Odd Content - Comunicação e 

Resultado. Foi entendido que esse resultado transmite os valores e a cultura da empresa, aliado 

ao nosso diferencial, que é o marketing de conteúdo. Ainda segue os critérios apontados por 

Neumeier (2008). Odd Content é um nome que se destaca quanto a outras marcas por se tratar 

de um termo incomum. O nome também pode ser abreviado apenas com Odd, o que facilita a 

brevidade do mesmo. Em uma tradução livre, Odd significa Ímpar e Content significa 

Conteúdo. A soma das palavras ímpar e conteúdo em inglês resume bem o foco do nosso 

produto, que é gerar resultado através de um conteúdo moderno e único. Por mais que os termos 

                                                
7 Do inglês nomear, é o processo de criação de um nome para uma empresa ou um produto 



62 
 

 

 

usados sejam em inglês sua pronúncia é muito fácil, mesmo para quem não conhece a língua. 

Ainda sobre a escolha de ser em inglês, foi devido ao idioma ser considerado uma língua 

universal e no Brasil sempre estar associado à modernidade e inovação. Para concluir, temos a 

liberdade de trabalhar muito com uma comunicação voltada a números, ou seja, resultado. 

Também pode-se explorar a questão de os números ímpares serem indivisíveis, ou seja, sólidos 

e completos. 

O logo da agência foi pensado em cima da mesma premissa de que o conteúdo é o foco 

dos nossos produtos. Por conta disso, o próprio nome depois se resume para ganhar significado 

de símbolo. Então o logo principal contém o nome completo da agência que é representado 

também por sua abreviação “Odd”. Para Pinho (1996), logotipo é um conceito que nasce a partir 

da soma dos termos logos (palavra) e typos (impressão), por isso esse termo é referido a um 

símbolo que deve sintetizar uma marca e o que ela quer transmitir. 

O primeiro aspecto visual levado em conta para esse desenvolvimento foi a cor. As 

escolhidas foram: Preto, Branco e Vermelho, todas em tons mais pastéis, para não serem tão 

agressivas. Banks (2007) faz uma análise sobre como cada cor é interpretada pelo ser humano. 

Segundo sua avaliação, o preto transmite poder, modernidade, sofisticação e formalidade, o 

branco já tem o significado de reverência, simplicidade e união, o vermelho é paixão, força, 

energia, liderança e revolução. Todos esses significados, somados e justapostos conversam 

intimamente com a proposta da agência e seus desafios. 

 

Figura 7 – Cores 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 
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Outro aspecto levado em conta na construção da identidade visual foi quanto a 

tipografia que seria utilizada. A fonte escolhida é serifada, com o intuito de remeter a escrita de 

máquinas de escrever e tabloides. Essa característica foi abordada por se tratar de uma agência 

em que seu principal produto é o conteúdo. A fonte possui diferentes pesos o que possibilita 

uma fácil hierarquização das informações.  

Figura 8 – Tipografia 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

Portanto, a marca final é a junção de todos elementos acima supracitados. Além do 

logo principal contendo o nome completo da agência, também será usado como logo auxiliar a 

abreviação do nome da agência em apenas “odd”. Que nesse caso é entendido como um 

símbolo. O termo “odd” vem junto a um shape, lembrando o momento que se digita algo em 

algum documento online. Novamente remetendo ao diferencial da agência que é o conteúdo. 
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Figura 9 – Logo 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

Figura 10 - Aplicações logo principal 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 
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Figura 11 - Aplicações do logo principal em fundos diferentes 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

Como citado, o logo principal foi desdobrado, de onde foi extraído apenas o termo 

“odd”, que sozinho passa a ter uma característica de símbolo. 

 

Figura 12 - Logo auxiliar 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 
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Figura 13 - Aplicações do logo auxiliar em cores diferentes 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

O logo é um importante elemento na consolidação de uma identidade visual, portanto 

alguns cuidados devem ser tomados na hora de utilizá-lo. Um dos intuitos da elaboração de um 

manual de marca é justamente evitar que erros prejudiquem a presença visual do logo na hora 

da utilização da marca da empresa. 

 

Figura 14 - Limitações da marca – Tamanho 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 
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Figura 15 - Limitações da marca – Distorções 

 

 

 

Fonte: Manual de Marca - Odd Content. 

 

Com a identidade visual estabelecida, a comunicação institucional tem uma base para 

ser feita e a prospecção de clientes fica mais bem amparada. Mas, para a conclusão da 

construção da marca Odd Content, é necessário alinhar o marketing mix da empresa, pois assim 

os esforços da comunicação do negócio vão estar direcionado e assertivo.  

 

3.3 MARKETING MIX  

 

Marketing Mix é um conceito criado por Neil Borden em 1949 e que é aprimorado por 

McCarthy (1978) em sua obra Basic Marketing. Essa teoria é considerada um dos princípios 

fundamentais do marketing. O conceito também é amplamente conhecido como “Os 4Ps do 

Marketing” e tendem a ser um guia para quem deseja pensar na comunicação de qualquer 

produto ou serviço. McCarthy (1978) sintetiza o Marketing Mix como 4Ps por que segundo sua 

perspectiva o marketing se trata de uma estrutura composta por Product (Produto), Price 

(Preço), Promotion (Promoção) e Place (Praça). 

Ainda segundo McCarthy (1978), em resumo, os Ps significam: Produto, faz referência 

ao diferencial de um produto ou serviço, o que ele tem a acrescentar à vida do seu público, quais 

necessidades ele vai suprir, não apenas ele por si só. Preço é o valor percebido, não apenas 

pensando em uma conta lógica de “custo x lucro” e sim sobre o valor que o cliente enxerga 
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naquele produto ou serviço. Promoção é como será executada a comunicação do produto, tendo 

em vista seu público alvo. Praça é onde o produto em questão será exposto, visto e vendido, 

pois seu ponto de venda precisa condizer com os 3ps anteriores. 

Por mais usual que o conceito dos 4Ps ainda seja, outros autores já propuseram 

atualizações, porém sem perder o objetivo, apenas é preciso pensar cada ponto, ou seja, cada 

“P” de maneira mais ampla e assertiva. Kotler (2017) por exemplo define esse conceito em 4Cs, 

porque defende que é preciso ver que o consumidor participa muito mais na construção de um 

produto. Os 4Cs de Kotler (2017) em resumo transforma produto em cocriação, onde os 

consumidores devem participar da criação dos produto; O preço é chamado de moeda corrente, 

já que em tempos modernos têm que se levar em conta os preços em tempo real, de acordo com 

a demanda, como o Uber por exemplo; Praça passa a ser comunidade, em tempos de rede social, 

onde um produto exposto é considerado uma troca de experiências, mesmo entre 

desconhecidos; Promoção se torna conversa, pois a comunicação tem que ser feita de maneira 

horizontal e o consumidor tem que se sentir igual a quem está vendendo. 

Essa mudança proposta por Kotler (2017) deve ser enxergada como uma atualização 

por que de certa forma não desmerece nem desqualifica os tradicionais 4Ps. Pois afinal das 

contas, tanto o os Ps quantos os Cs se resumem a um posicionamento de marca. “O conceito de 

marca está associado com o posicionamento de marca” (KOTLER, 2017, p.75). 

A partir dessa perspectiva a agência precisa ser tratada como um produto novo, que 

precisa vendido. Para dar início à captação de clientes e em todo processo de comunicação da 

empresa foi aplicada a teoria dos 4ps. Assim toda e qualquer ação de marketing terá uma 

orientação para a divulgação dos serviços da empresa.     

 

3.3.1 Produto 

 

Assim, como dito anteriormente neste trabalho, foi enxergado uma oportunidade de 

mercado dentro do universo de micro e pequenas empresas em Goiânia, que precisam inovar 

para poderem continuar funcionando. Então o produto da agência será pautado em ser a entrega 

de uma comunicação rica em estratégia e conteúdo aos clientes. Deixando de lado uma prática 

comum no mercado de comunicação digital que é a execução simples de trabalhos gráficos e 

manutenção de redes sociais. 
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Os produtos oferecidos pela Odd não vão fugir dos serviços mais populares oferecidos 

pelas agências digitais tradicionais. Porém sempre serão entregues de forma que resultados 

sejam alcançados e que o marketing de conteúdo seja eficiente. Os produtos são: 

 

1. Gestão de Redes Sociais: Toda rede social de cada cliente passará por um processo de 

diagnóstico, onde entenderemos o público, onde será criada uma persona. Em seguida 

será feito um relatório de como esse público interage e consome os produtos em questão. 

A partir dessa primeira pesquisa e estudo, será construída uma estratégia, levando em 

conta formato de mídia (arte, fotos, vídeo, gifs, etc.), canais, horários, abordagem e 

principalmente qual conteúdo é mais assertivo para aquele público. Ou seja, não serão 

entregues artes por si só, será entregue o resultado de um estudo e de um plano 

estratégico em formato de publicações nas redes sociais; 

2. Criação e Atualização de Blogs: O blog será uma ferramenta fundamental para a 

consolidação do processo de construção de uma marca de autoridade no assunto. É onde 

serão entregues os conteúdos mais completos e ricos de todos os canais. Após um estudo 

do comportamento do público dentro da web, que levarão em conta o que mais 

pesquisam sobre o assunto e quais tópicos são mais populares em portais que fazem 

parte do hábito de consumo de conteúdo desse público, será montado um cronograma 

de assuntos a serem abordados. A audiência dessas matérias será constantemente 

monitorada para sempre produzirmos conteúdos relevantes aos usuários; 

3. E-mail Marketing: Ferramenta essencial para atrair e fidelizar clientes. Será construída 

uma estratégia de inbound marketing8, nos clientes que couberem tal formato, onde a 

sequência de e-mails e a abordagem usada será de acordo com a persona do público em 

questão. Os e-mails serão pensados visualmente e estrategicamente para que o 

destinatário retome a lembrança da marca ou volte a consumi-la. Consolidando seus 

principais objetivos; 

4. SEO: Por se tratar de uma métrica fundamental no ranqueamento de sites nos 

mecanismos de busca. Será feito um diagnóstico completo no site do cliente, onde todos 

os links, disposições de informações e frases de destaque serão reavaliados. Após esse 

processo será feito uma correção em todos os pontos que necessitarem. Em seguida será 

montada uma estratégia com objetivos concretos para aumentar o número de acessos do 

                                                
8 Forma de publicidade on-line onde a empresa se promove de maneira passiva. O produto não é vendido de 

maneira direta. O cliente quem procura a empresa, não o contrário.  
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site. Simultaneamente ocorrerá uma rotina de acompanhamento para que sempre o site 

esteja sendo revisto para que sua pontuação não caia; 

5. Mídia Digital: Ferramenta de grande importância na consolidação da presença digital. 

Para cada cliente será feito uma estratégia seguindo a lógica do estudo de público e o 

direcionamento resultante desse estudo. O plano de mídia será condizente com a 

capacidade de investimento de cada cliente. O principal foco do plano nunca será a 

venda direta. Também será rico em conteúdo, visando gerar tráfego e engajamento para 

os canais que auxiliam no pano de comunicação completo. Também serão feitos um 

estudo e um acompanhamento constante de quais canais serão mais assertivos 

(Facebook ads, LinkedIn ads, Google Adwords, etc.), para aproveitar da melhor forma 

a verba disponível. 

 

3.3.2 Preço 

 

Um dos grandes dificultadores para o investimento em comunicação para os micro e 

pequenos empresários é justamente o valor cobrado habitualmente por serviços de comunicação 

por parte de grandes agências. A partir dessa perspectiva, todo o negócio é pensado para 

funcionar com o menor custo possível. Esse esforço será diretamente proporcional ao preço dos 

serviços. 

As agências de comunicação na hora de precificar seus serviços seguem como base 

tabelas feitas por associações regulamentadoras da área. Em Goiás essa tabela é feita pela 

Sinapro. O principal intuito dessas tabelas é assegurar uma concorrência justa entre as agências 

na hora de oferecerem seus serviços, porém essas tabelas não são leis, então fica a critério de 

cada empresa. No caso da Odd, será cobrado 25% do valor sugerido nas tabelas da Sinapro, 

porque é entendido que o valor do custo de operação da agência é baixo e porque o público alvo 

da mesma, possui um capital de investimento pequeno. 
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Tabela 4 - Precificação dos produtos da Odd Content 

 

 

 

Fonte: Tabela Sinapro GO (2017). 

 

3.3.3 Praça e Promoção 

 

Nossa praça serão os canais digitais, os mesmo que trabalharemos em nossos serviços 

usaremos para a divulgação dos nossos produtos de gestão de redes sociais, criação e 

manutenção de blogs, mídia digital e SEO.  Além da presença em eventos que dizem respeito 

ao universo de micro e pequenos empreendedores, onde poderemos oferecer nossos serviços e 

convidá-los a nos conhecer mais justamente nos canais digitais. Em 2018, Goiânia sediou 

eventos como o Fórum Mundial de Empreendedorismo, organizado pela Federação das 

Associações de Jovens Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás (Faje Goiás), a 

Semana Global do Empreendedorismo, promovida pelo Sebrae e a Startup Weekend, 

organizado pela ACIEG em parceria com o Sebrae. Todos eventos onde a agência poderia estar 

presente para ampliação de network e fortalecimento da marca. 

A agência será promovida principalmente na produção de conteúdo canais como: Site 

e blog. Onde será gerado conteúdo de valor sobre o que diz respeito à inovação, tecnologia, 

modernidade, atualidade e comunicação - já foi conferido e o domínio 

<www.oddcontent.com.br> está disponível. 

 

 

 

 

http://www.oddcontent.com.br/
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Figura 16 – Site 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Outro canal que será densamente utilizado será o das redes sociais. Sendo elas 

Facebook, Instagram e Linkedin. Onde serão postados conteúdos que correspondam a cada uma 

delas, já que cada uma tem sua própria forma de alcançar engajamento. 
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Figura 17 - Redes Sociais 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Após o lançamento destes canais citados acima será feito um planejamento de mídia e 

eventos. Onde a mídia será feita para convidar o usuário a conhecer o conteúdo que 

produziremos para os canais. O planejamento de eventos vai abranger tanto eventos online 

quanto off-line, onde a agência poderá estar presente em feiras e congressos sobre 

empreendedorismo e também fazer eventos online, como webinars9, sobre assuntos que 

envolvem o mundo da comunicação e do mundo dos negócios, por exemplo.     

 

3.4 ANÁLISE SWOT 

 

Para que a agência possa performar de forma satisfatória, é necessário que se faça um 

planejamento estratégico específico para empresa. E dentro desse planejamento, a análise de 

cenários é de suma importância para a vida da organização. A análise SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Oppotunities e Threats), que na sua tradução é forças fraquezas, oportunidades e 

ameaças, é uma técnica muito utilizada para gestão e planejamento das empresas, sejam elas de 

pequeno ou grande porte. 

A percepção dos pontos internos e externos da empresa em relação ao mercado em que 

ela está inserida é primordial para uma tomada de decisão ou até mesmo para o futuro da 

mesma. 

 

                                                
9 Webinar é um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, e geralmente permite a interação da audiência 

via chat. 
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1.Ponto forte é a diferenciação conseguida pela empresa – variável controlável – que 

lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente empresarial (onde estão os 

assuntos não controláveis pela empresa). 

2. Ponto Fraco é a situação inadequada da empresa – variável controlável – que lhe 

proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial. 

3. Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela empresa, que pode favorecer 

sua ação estratégica, desde que conhecida e aproveitada, satisfatoriamente, enquanto 

perdura. 

4.Ameaça é a força ambiental incontrolável pela empresa, que cria obstáculos à sua 

ação estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde que reconhecida em tempo 

hábil (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 

 

 

Logo, devido à importância desse tipo de análise, foi feito uma análise SWOT da 

agência Odd com o intuito de analisar a organização e os cenários que ela possui. Os pontos 

foram preenchidos pelos sócios e únicos colaboradores da empresa. 

 

1. Pontos fortes: diferencial de marketing de conteúdo, cuidado no relacionamento com o 

cliente, estrutura de trabalho (home office), equipe jovem e atualizada; 

2. Pontos fracos: baixo número de colaboradores, pouca experiência de mercado da 

equipe, empresa nova no mercado, ausência de estrutura física; 

3.  Oportunidades: Possibilidade de crescimento pela carência do mercado, poucos 

concorrentes diretos, elevação da demanda por investimento em comunicação; 

4. Ameaças: crise financeira que poderia fechar boa parte dos clientes tendo em vista que 

eles ainda são empresas sem tanto poder financeiro, concorrência desqualificada que 

entrega um produto mais simples e raso, porém mais barato, concorrência melhor 

estruturada; 

 

A partir dessa análise, segundo Manager (2009) é necessário que a direção da empresa 

após a identificação dos pontos fortes, incentive esses pontos até ele chegar no seu ápice. 

Quanto aos pontos fracos encontrados, a ideia é tentar minimizar os seus efeitos o quanto antes. 

Já quanto as oportunidades e ameaças, por se tratarem de pontos externos à empresa, 

a direção não pode fazer muita coisa, já que está fora de sua alçada, porém é importante sempre 

estar monitorando esses pontos para aproveitar as oportunidades quando elas surgirem e evitar 

que essas ameaças apareçam. 

 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da empresa - as ações de um 

concorrente direto, por exemplo. Nesse caso, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-

lo com freqüência, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Evitar 

as ameaças externas nem sempre é possível - uma nova política cambial, por exemplo 
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-, porém, pode-se fazer um planejamento de contingência para enfrentá-las, 

diminuindo seus efeitos (MANAGER, 2009, p. 1). 

 

Por fim, a partir de todo os pontos levantados, é fundamental analisar e traçar possíveis 

caminhos e cuidados a serem tomados a partir de agora. 

Nos pontos internos à empresa, foram levantados 4 pontos fortes e 4 pontos fracos. 

Sendo que dentre os pontos fortes, vale ressaltar o diferencial por trabalhar com marketing de 

conteúdo e o cuidado no relacionamento com o cliente. Esses dois pontos devem ser focados e 

trabalhados ao máximo já que, após experiências passadas em agências e o contato com o micro 

e pequeno empreendedor, é fundamental saber lidar com esse tipo de cliente que muitas vezes 

nunca teve contato com uma agência ou até mesmo com uma comunicação digital e trabalhar a 

divulgação do serviço de marketing de conteúdo que os sócios acreditam ser um diferencial da 

agência e ser uma oportunidade de se destacar no mercado goiano atual. 

Já quanto aos pontos fracos, vale destacar o baixo número de colaboradores e ser uma 

agência nova no mercado. Logo, é necessário que esses pontos sejam sanados para que possíveis 

pontos fracos se tornem ameaças em um futuro próximo. Quanto ao primeiro ponto destacado, 

é fundamental que nesse começo, a agência foque em atender um número de clientes que 

acredite ser possível administrar e entregar resultados com apenas o número de colaboradores 

que possuir. Por ter apenas 2 funcionários no momento, é importante ter a consciência de que 

não será possível atender uma carteira cheia de clientes. Quanto ao segundo ponto destacado, 

por ser uma agência nova no mercado, a Odd ainda não tem a confiança e o portfólio necessário 

para atrair clientes apenas pelo seu “nome”. Logo, é necessário trabalhar os pontos fortes para 

amenizar essa possível desconfiança e receio dos potenciais clientes. 

A respeito das oportunidades e ameaças, vale ressaltar a oportunidade de crescimento 

da agência devido à carência do mercado e uma possível crise financeira que pode afetar os 

clientes da agência. O primeiro ponto, é importante ressaltar que o mercado goiano ainda carece 

do tipo de serviço que a agência Odd oferece para esse determinado tipo de cliente, logo é 

fundamental seguir trabalhando os pontos fortes destacando os diferenciais da agência e crescer 

dentro do mercado goiano. Quanto à ameaça de uma crise financeira, o que pode ser feito é se 

preparar para caso aconteça. E para fazer isso é fundamental trabalhar uma boa relação com o 

cliente, sempre lembrá-lo da importância do serviço da agência para a sua empresa e mensurar 

e apresentar os resultados que a agência vem trazendo para a organização. Além disso, possuir 

uma carteira de clientes mais “cheia” para que em uma possível perda considerável de clientes, 

isso não afete muito o faturamento da agência. 
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Concluindo, é fundamental manter a SWOT atualizada para elaboração de estratégias 

e tomada de decisões futuras da empresa e sempre monitorar os pontos levantados com o intuito 

de amenizar pontos fracos e evitar ameaças e maximizar pontos fortes e aproveitar 

oportunidades. 

 

3.5 VIABILIDADE DO PROJETO 

 

Nos próximos tópicos será discutido a viabilidade, tanto financeira quanto processual, 

do projeto de criação da agência Odd Content em Goiânia. 

 

3.5.1 Investimento Financeiro 

 

Em um primeiro momento, já é possível começar a operar nas situações atuais. Porém, 

é sabido a necessidade de um investimento financeiro em um futuro próximo para 

desenvolvimento da agência.  

Nas tabelas a seguir, foram feitos dois breves orçamentos dos primeiros investimentos, 

únicos e mensais, que teriam de ser feitos para o desenvolvimento da agência para um lugar 

fixo e com novos colaboradores. 

Na Tabela 5, os orçamentos de cadeiras e mesa foram feitos no site “Mercado Livre”, 

já os notebooks no site da “Americanas.com”. E na segunda tabela, o orçamento do aluguel de 

uma sala comercial foi feito no site “Viva Real”. Os salários foram estimados a partir de 

experiências profissionais e conhecimento de mercado. As ferramentas digitais a partir de um 

breve orçamento com algumas plataformas como “MLabs, Postgrain, Runrunit e Wrike”. A 

internet foi orçada na operadora Vivo. O almoxarifado foi a partir de conhecimento de valores 

de mercado de alguns materiais essenciais para manutenção de uma agência. Água, energia e 

foram através de estimativas e comparações com os gatos pessoais. E contabilidade foi um valor 

estimado a partir de questionamentos e pesquisas feitas com pessoas que têm um conhecimento 

sobre o assunto. 
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Tabela 5 - Orçamento de gastos iniciais 

 

 
 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Tabela 6 - Orçamento de gastos mensais 

 

 
 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Foram orçados os gastos em duas tabelas distintas, sendo a primeira os gastos iniciais 

únicos que serão feitos e a segunda com gastos recorrentes que terão mensalmente. Na primeira 

tabela, foi orçado uma mesa para acomodar todos os funcionários da agência, suas cadeiras e 

notebooks. Já na segunda tabela, o aluguel da sala comercial de 86 m² na rua 87, setor sul de 

Goiânia com o condomínio já incluso, 8 salários, já que o intuito da organização é ter um 

funcionário por cargo (Atendimento, Planejamento, Redação, Social Media, Diretor de Arte, 

Tráfego, Mídia e Financeiro), internet, ferramentas digitais para o auxílio das operações, como 

organização de tarefas e agendamento de postagens, almoxarifado (papel, produtos de limpeza, 

etc.), água e energia. Além desses investimentos, ainda existem os gastos com a abertura de um 

CNPJ. Nesse orçamento foi computado apenas o salário base de um profissional da área de 

contabilidade para auxiliar nesse processo. Devido à complexidade dos cálculos e a necessidade 

de um profissional de contabilidade para auxiliar no processo, ainda não feito o levantamento 

de gastos com abertura do CNPJ. 
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No entanto, é sabido que inicialmente pode ser aberta uma empresa que seja pautada 

na regulamentação do MEI (Microempreendedor Individual), serviço realizado de forma 

gratuita junto ao Sebrae. 

 

3.5.2 Construção da Equipe 

 

Conforme mencionado no tópico anterior, o ideal para operação da agência seria com 

uma equipe de 8 funcionários, cada um responsável por um cargo na agência, sendo eles: 

Atendimento, Planejamento, Redação, Social Media, Direção de Arte, Tráfego, Mídia e 

Financeiro.  

Como o intuito da agência é ser uma porta de entrada para jovens no mercado de 

trabalho que acabaram de se formar ou que ainda estão na faculdade, a equipe seria formada 

por uma mescla de estagiários e efetivados. Porém, sempre com a filosofia de contratar jovens 

com vontade de aprender e ousar. 

 

3.5.3 Plano de Remuneração, Funções e Fluxograma 

 

Como ainda não é possível saber quantos funcionários serão efetivados e quantos 

estagiários, não tem como prever como seria o plano de remuneração exato na agência. Logo, 

serão projetados os salários de ambos para se ter uma noção de valor a ser pago para cada 

profissional. O plano de remuneração seria conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 7 - Plano de remuneração por cargo 

 

 
 

Fonte: Arquivo do autor. 
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Na Tabela 7, é possível identificar que os salários dos funcionários da agência serão 

os mesmos para todos os cargos, já que o intuito da agência é promover a igualdade dos 

profissionais. Porém, vale ressaltar que no plano de remuneração da agência, existe o interesse 

da empresa em pagar para os efetivados um valor anual a respeito da participação no lucro da 

organização.  

Já no Quadro 3 é mostrado quais são as funções de cada cargo na agência. 

 

Quadro 3 - Funções por cargo 

 

 
 

Fonte: Arquivo do autor. 
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No Quadro 3 identifica-se a função que se espera de cada colaborador que ocupar 

determinado cargo na agência. Além dessas funções, é esperado que os funcionários se sintam 

motivados para trabalhar na agência, que eles entendam o espírito e a filosofia de trabalho e 

entrega de resultados que agência utiliza. É fundamental que eles tenham interesse em aprender 

e perfis de bom relacionamento para conviverem como um time, além de estarem sempre 

atualizados às novas tendências já que a agência preza por uma imagem jovem e moderna. 

E por fim, tem-se o fluxograma da agência. Segundo Muller (2010, p. 1.) “O termo 

Fluxograma é uma representação gráfica de um processo ou fluxo de trabalho, efetuado 

geralmente com recurso a figuras geométricas normalizadas e as setas unindo essas figuras 

geométricas.”  

Para Muller (2010) o fluxograma tem como objetivo trazer as informações de forma a 

gerar um fácil entendimento do fluxo e operações dentro de uma organização, conforme o 

fluxograma abaixo da agência Odd. 
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Figura 18 - Fluxograma agência ODD 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

No fluxograma acima, pode-se notar como funcionaria o fluxo da agência até o 

momento que uma demanda entra na agência até o fim da mesma, mostrando os profissionais 

envolvidos em cada etapa e quais as suas funções. 
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3.5.4 Previsões 

 

A previsão é que até novembro do ano de 2019, a agência ODD já esteja operando em 

uma sala comercial com todos os funcionários e com pelo menos 10 clientes na carteira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do estudo da evolução da comunicação e consequentemente da forma de se 

fazer publicidade, concluiu-se que é necessário rever o modo em que as agências de publicidade 

atuais, entregam os seus serviços. Em conjunto com uma análise das necessidades que as micro 

e pequenas empresas têm de inovar constantemente para se adequar ao mercado, e da vontade 

delas em investir em propaganda, confirmou-se a necessidade de abrir uma agência focada em 

explorar as melhores formas de se entregar comunicação digital, com um marketing de 

conteúdo direcionado para a necessidade específica desse público. Logo, somando isso à 

vontade de empreender dos autores, foi construído uma proposta de agência digital que seja 

possível de se executar, que tenha uma rentabilidade e que seja viável a partir do presente 

momento. 
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