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desnecessárias, mas que se tornam absolutamente 

imprescindíveis.” (Joelmir Beting). 



7 

 

 
 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar como as novas mídias impactam na relação agência de 

comunicação (Grupo X) e cliente. Qual a força desse impacto, suas causas, efeitos e os 

pontos de vista não só de clientes, mas também de empregados, fornecedores e até 

concorrentes. Os dados para este estudo foram coletados por meio de entrevistas abertas, 

de acordo com Yin (2010) e usando-se uma metodologia de análise de conteúdo, com 

dados produzidos de forma qualitativa nestas entrevistas.  

 

O resultado pode servir de alerta para esse setor, uma vez que mudanças significativas 

estão produzindo constantes e rápidas formas novas de gestão desse segmento.  

 

 

Palavras-chave: Agência de Comunicação, Novas Mídias, Relação e Gestão. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze how new media impacts on the relationship between 

communication agency (X Group) and client. What is the force of impact, its causes, 

effects, and the views of not only customers but also employees, suppliers and even 

competitors. Data for this study were collected through open interviews, according to Yin 

(2010) and using a methodology of content analysis, with qualitative data produced during 

the interviews. 

 

The result can serve as a warning for this sector, since significant changes are producing 

constant and rapid new ways of managing this segment. 

 

 

Keywords: Communication Agency, New Media, Relationship and Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será apresentado um panorama geral do problema de pesquisa. Serão 

também definidos o problema a ser estudado, os objetivos, sua relevância e a definição dos 

termos. 

1.1. Formulação do problema 

Segundo David K. Berlo (1979), ser capaz de lidar com a informação nas suas mais 

variadas dimensões, interpretando o significado próprio e posicionando-se politicamente, 

se constitui num grande desafio. É indubitável que o profissional de Comunicação está 

desafiado a produzir um diferencial com relação ao “status quo”, o que exige uma macro 

visão das informações disponíveis e por consequência, a proposição de uma ação 

inovadora. A partir de um sistema de informações e observações concretas do cenário em 

que ocorrem aquelas variações, esse mesmo profissional pode dinamizar ações estratégicas 

capazes de permitir um posicionamento político possibilitando-o a intervir na realidade 

como um agente de mudança.  

A realidade da esfera pública suporta que indivíduos (solitários ou investidos de 

poder nas instituições) exerçam um papel relevante na nova mídia. Menos pelos aspectos 

relativos e mais pelo desenvolvimento da técnica, que transformou a comunicação em algo 

bidirecional, interativo, multidirecional, participativo. As representações, individuais ou 

institucionais, emergem por si mesmas na mídia, sem dependência de um profissional da 

área de comunicação e/ou marketing. A diferença em relação aos tempos tradicionais: um 

site universitário pode ser tão (ou mais) determinante na difusão de informação quanto um 

blog (seja de um jornalista, empresário, publicitário, especialista ou de um amador) ou um 

site noticioso que emule a mídia tradicional, em comparação com o poder de difusão da 

informação da mídia na sua forma clássica (DIZARD, 2000). 

Yochai Benkler, em livro no qual dialoga com Adam Smith e cujo título, The Wealth 

of Networks (A Riqueza das Redes), parafraseia o clássico The Wealth of Nations (A 

Riqueza das Nações, de Adam Smith), considera que a comunicação em rede desafia o 

clássico modelo industrial da modernidade por estar num modelo de cooperação e 

compartilhamento de informação e conhecimento. Portanto, desafia o entendimento 
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clássico da indústria cultural
1
, conforme estabelecido por Adorno e Horkheimer

2
. Se há 

cooperação e compartilhamento mitiga-se a questão da assimetria, e esse modelo, se 

Benkler estiver certo, coloca para além das corporações e das empresas de mídia a decisão 

até então unilateral sobre tudo o que envolve problemas morais na publicação de fatos, 

informações, notícias. Para ele, as companhias de comunicação não estão mais sozinhas à 

frente na divulgação de notícias, da opinião ou da administração do entretenimento; 

qualquer um pode estar (COSTA, 2009).  

Neste cenário, como as novas mídias impactam na relação agência de comunicação e 

cliente? O que isso significa? Bem, agora existe uma nova mídia com a qual temos que 

lidar e, se entendermos como usá-la, poderemos gerar o boca a boca, feedback de produtos 

e serviços, vendas e muito mais. 

Para Don Tapscott (2010), essa cultura de trabalho representa uma ameaça à velha 

ordem. Porém, outras empresas estão descobrindo maneiras de trabalhar essas mudanças 

advindas do que ele chama de Geração Internet, ou seja, são aquelas pessoas dentro da 

faixa dos 35 anos que cresceram em um ambiente digital.  

O fato é que, ainda segundo Tapscott, a nossa realidade atual mudou. Com o 

crescimento da internet e o surgimento das novas mídias emergiu também uma nova 

cultura, uma nova maneira de se fazer as coisas e interagir na sociedade. É esse impacto, 

especificamente, entre a agência e o cliente que é o objeto de estudo deste trabalho.  

O tema escolhido foi pensado em responder a esta dúvida. A intenção foi a de 

verificar a existência desse impacto e como esse setor reagiu no estado do Rio de Janeiro. 

Foram 33 entrevistados divididos em quatro categorias: clientes, empregados, fornecedores 

e concorrentes.  

Este estudo está dividido em oito capítulos. O primeiro traz a problemática que 

motivou o estudo e dos objetivos. No segundo é feita uma revisão da literatura 

especializada com a intenção de verificar quais os impactos mais relevantes. No capítulo 3 

é apresentada a metodologia empregada. No quarto capítulo traz uma descrição da 

                                                        
1 Os sociólogos da Escola de Frankfurt consideravam a indústria cultural como um instrumento de difusão da 

ideologia dominante. Sua influência consistiria numa uniformização do pensamento e dos comportamentos 

no sentido da aceitação do sistema capitalista. 
2 T. Adorno, “A indústria cultural”, in G. Cohn (org.), Comunicação e indústria cultural, p.295. 
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organização estudada e o contexto em que ela se insere. No capítulo 5 são apresentadas as 

análises e os resultados. No capítulo 6 são feitas as considerações finais do estudo. No 

sétimo capítulo são os comentários finais na percepção do autor e no capítulo 8 as 

recomendações para novos estudos. 

1.2. Objetivos  

Este trabalho possui dois tipos de objetivos que são apresentados a seguir. 

1.2.1.  Objetivo final 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto das novas mídias na 

relação agência de comunicação e o cliente. Dando ênfase a seguinte questão: O que 

muda nas chamadas “velhas mídias” em detrimento das “novas mídias”. Levando-se 

ainda em consideração não só o lado comercial, mas também o tecnológico, as relações 

de trabalho, o surgimento de novos cargos, adaptabilidade, conflito de gerações, entre 

outros. 

Neste estudo, considerou-se a importância das inovações advindas do final do século 

XX, principalmente, do início do século XXI e, conseqüentemente suas repercussões; bem 

como a relação da agência com seu cliente e vice-versa. 

1.2.2.  Objetivos intermediários 

Como objetivos intermediários deste estudo, podemos citar: 

- Identificar os fatores relacionados com esse impacto; 

- Compreender  em que medida as mudanças no grau ou na associação das variáveis 

exógenas (novas mídias, internet, entre outras) podem afetar os níveis diferentes da 

variável endógena (desempenho). 

- Analisar o perfil (e o comportamento) dos profissionais das agências de comunicação 

e marketing frente às novas mídias sociais. 

- Observar o que muda nas chamadas velhas mídias em detrimento das novas mídias. 

- Observar a mudança de comportamento do mercado e do consumidor final. 



15 

 

 
 

- Verificar possíveis dissabores que esse impacto pode ter causado nessa relação. 

1.3. Relevância do estudo 

 Para Berlo (1979), uma das principais tarefas do profissional de comunicação é 

fazer com que as pessoas analisem seus objetivos ao se comunicarem e os especifiquem em 

termos das reações que pretendem obter. Com demasiada frequência perdemos de vista os 

nossos propósitos de comunicação. Muitas vezes, nós os formulamos de tal modo que não 

podemos afirmar se os estamos atingindo ou não.  

 Atualmente a Internet configura-se com um espaço para manifestações sociais, 

onde as pessoas retratam opiniões, constroem conhecimento e se relacionam 

continuamente. Este ambiente proporciona um canal de mídia interativa, capaz de conectar 

empresas e seus clientes em uma via de mão dupla (PASQUALE, LAMMARDO e 

GOMES, 2012).   

 Em pleno século XXI e cheio de novos ingredientes, esse estudo se faz relevante 

diante da atualidade do tema, uma vez que se propõe a detectar o impacto das novas mídias 

na relação agência e cliente; por se tratar de um estudo original, ou seja, nunca antes 

analisado, por se inspirar em diversos autores que analisaram outras realidades, pela 

necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, especificamente no contexto 

brasileiro (leia-se: carioca) e por consequência, retratar uma realidade do mercado em 

questão.  

1.4. Definição dos termos 

Para melhor compreensão do estudo, se faz necessário definir os termos chave desta 

pesquisa. A seguir serão apresentadas as definições para os principais termos que norteiam 

este estudo: 

- Mídia tradicional, clássica ou velha: tudo aquilo que configura a comunicação 

tradicional e diz respeito tanto a produtos impressos, como jornais e revistas, quanto a 

eletrônicos, como rádio e televisão. Todos eles contra aquilo que, no dizer de Lev 

Manovich, o público entende intuitivamente como novo: o que é distribuído via 
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computador. Ele mesmo considera essa definição muito limitada, pois não se deve 

privilegiar o computador quando se nomeia esse novo conceito
3
. 

- Nova mídia: se refere aos meios que lidam com a linguagem, a informação, o 

entretenimento e os serviços disponíveis mediante artefatos tecnologicamente avançados 

em relação aos suportes conhecidos – como o papel, o rádio por ondas eletromagnéticas e o 

bulbo clássico do aparelho de televisão. Ou seja, tudo aquilo capaz de transformar a 

comunicação onipresente, pervasiva. É a comunicação multimídia composta pelo celular, 

pelos aparelhos portáteis aptos a carregar textos, fotos, áudios e vídeos para qualquer um e 

em qualquer lugar. Tudo aquilo que atue nessa área em que telecomunicações e mídia 

convergem torna a comunicação digital possível. Daí o uso da expressão “mídia digital” 

como sinônimo de “nova mídia”. Ela não se refere apenas a uma nova maneira de gerar e 

veicular informação e uma nova interlocução com o público que a consome. Ela envolve 

inclusive a “velha mídia”, uma vez que as novas maneiras de fazer e distribuir informação 

se misturaram nas práticas daqueles que veiculam seus conteúdos em suportes tradicionais, 

incorporando-as, trazendo para si os novos preceitos e uma nova forma de relacionamento 

com a informação e com o público – interativa, participativa (COSTA, 2009). 

- Mídias sociais: são definidas como tecnologias e práticas on-line usadas por 

pessoas ou empresas para disseminar conteúdo, provocando o compartilhamento de 

opiniões, ideias, experiências e perspectivas. Seus diversos formatos atualmente podem 

englobar textos, imagens, áudio e vídeo (DIZARD, 2000).  

- Redes sociais: são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na 

Internet. Eles permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página 

pessoal; ii) a interação através dos comentários e; iii) a exposição pública da rede social de 

cada autor (RECUERO, 2009, p.102). 

- Clientes: Do latim cliens, o termo cliente permite fazer alusão à pessoa que tem 

acesso a um produto ou serviço mediante pagamento. A noção tende a ser associada a 

quem recorrer ao produto ou serviço em questão com assiduidade, ainda que também 

existam os clientes ocasionais (ou pontuais). Dependendo do contexto, a palavra cliente 

pode ser usada como sinónimo de comprador - a pessoa que compra o produto; utilizador - 

                                                        
3 L. Manovich, The Language of New Media, p.19. 
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a pessoa que utiliza o serviço; ou consumidor - quem consome um produto ou serviço 

(LACOMBE, 2009).  

- Concorrente: diz-se de pessoa que compete, disputa com outra; competidor; rival. 

profissionais de outras empresas que disputam o mesmo mercado (HOUAISS, 2010).                

- Fornecedor: pessoa ou organização que fornece qualquer insumo a outra pessoa ou 

organização. Esse insumo pode ser matéria-prima, produtos, peças, energia, informação, 

serviços, empregados, prestadores de serviços, recursos financeiros (LACOMBE, 2009).            

- Empregado: pessoa física que presta serviços de caráter não-eventual a um 

empregador, sob dependência dele mediante uma remuneração periódica em forma de 

salário (LACOMBE, 2009). 

- Impacto: Choque, impressão ou efeito forte; abalo; comoção; perturbação 

(HOUAISS, 2010). 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

Para iniciar o projeto de pesquisa foi importante uma revisão da pouca literatura 

existente sobre o tema escolhido. 

2.1 - Um breve panorama da internet 

De acordo com Dizard Jr. (2000), a web é uma “teia” de proporções gigantescas que 

conecta banco de dados e computadores espalhados por todo mundo. Estimativas do 

Instituto de pesquisa norte-americano Forrester Research (www.forrester.com), 170 mil 

páginas estão surgindo na Web a cada dia. Outras estimativas apontam que a World Wide 

Web
4
 (WWW) é a parte da Internet que mais cresce, dobrando de tamanho a cada quatro 

meses. Segundo o jornalista e especialista em mídia interativa, Steve Outing, noventa e 

quatro por cento das publicações digitais estão disponíveis na Web e a tendência é que este 

percentual aumente com o surgimento de novos periódicos eletrônicos, principalmente 

jornais e revistas de pequena circulação. 

 Sites especiais podem ser criados pelas assessorias para melhorar o relacionamento, 

ou divulgar o seu assessorado com a imprensa e diretamente ao consumidor (cliente) final. 

As empresas constatando a onipresença dos computadores à nossa volta, o estabelecimento 

definitivo da Internet, os avanços da biotecnologia e as promessas da nano, se adiantaram e 

trataram logo de ocupar os seus respectivos lugares nesses “novos assentos” (SCOTT, 

2008). 

 

“As novas tecnologias, associadas ao processo de globalização, 

penetraram todos os espaços do planeta e interferiram na vida de 

todos os povos, até mesmo das populações mais isoladas e refratárias 
à modernização, como é o caso dos povos indígenas. Uma notícia 

surpreendente, que circulou há pouco tempo apenas nos meios 

interessados em mídias mortas, informa que o último serviço de 
pombos-correio que ainda existia no mundo fechou finalmente as suas 

portas em 2001. Atuando na região de Orissa, na Índia, uma das mais 

remotas e miseráveis do planeta, a pequena empresa que se dedicava 

a mais arcaica forma de comunicação à distância do mundo não pode 
resistir à chegada dos serviços de telecomunicações e telemática. Até 

mesmo a esquecida, longínqua e quase inacessível Orissa, último 

reduto do mundo em que as informações ainda viajavam atadas 
fisicamente às patas de uma ave, teve de dobrar-se à globalização 

                                                        
4 Trata-se do conjunto de computadores, usuários, hardwares, softwares e fontes de informações que usam o 

HTTP – hyper text transfer protocol – protocolo padrão usado para acessar um documento na internet. 
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implacável dos serviços de telefonia e à conexão universal via 

Internet. Hoje, quando os índios do Xingu usam a Internet para 

construir um sistema alternativo de comunicação entre as nações 
indígenas da região do Pará; quando os camponeses miseráveis da 

região de Chiapas vão à web buscar à rebelião zapatista contra o 

governo do México; quando os índios norte-americanos, praticantes 

da mais antiga forma de comunicação interativa em tempo real do 
mundo, trocam a skywriting (linguagem dos sinais de fumaça) pela 

netwriting, não há mais como ignorar o fato de que a conexão 

universal via Internet é um fato consolidado e sem retorno. (Machado, 
2007, p.32). 

 

Ultimamente, a ideia da autonomia do saber é desafiadora (fenômeno global de 

industrialização da ciência). A contemporaneidade caracteriza-se por ser uma era em que a 

produção de bens culturais, a circularidade da informação, ocupa um papel de destaque na 

formação moral, psicológica e cognitiva do homem. Trata-se de uma nova ordem social 

regulada por um universo cultural amplo e diversificado, embora fragmentado. 

Convivemos em uma formação social cujo paradigma cultural globalizado constitui uma 

realidade inexorável. As tecnologias digitais estão nos conduzindo para um serviço 

nacional de informação. Os resultados serão redes baseadas em computadores e circuitos 

de última geração que fornecerão informações sob qualquer forma: sonora, impressa ou 

áudio-visual, praticamente em toda parte, assim como agora captamos eletricidade ou água 

das empresas de serviços públicos. A próxima década verá o aumento do consumo desse 

serviço de informação que afetará a maioria dos lares e organizações (WILSON DIZARD 

JR, 2000). 

Para Caio Túlio Costa (2009), a informação, a cultura e o conhecimento continuam 

percebidos pela sociedade como produtos não-rivais. A competitividade teria fortalecido a 

sociedade ao promover o desenvolvimento de uma economia centrada na produção de 

informação e cultura e na manipulação de símbolos. Teria erigido um ambiente de 

comunicação constituído a partir de chips baratos com grande capacidade de 

processamento, o que tornou a comunicação uma tecnologia cada vez mais acessível. As 

mudanças teriam criado então a “economia informacional em rede”, cuja ponta está na 

internet e em qualquer tecnologia que coloque pessoas em interação.  
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2.2 - Novas perspectivas ideológicas e gerenciais 

De acordo com David Meerman Scott (2008), hoje, as empresas devem mudar sua 

mentalidade de fazer marketing mainstream
5
 para as massas e assumir uma estratégia 

voltada para atender, via internet, ao gigantesco público cujas necessidades ainda não são 

atendidas. À medida que os profissionais de comunicação e marketing entenderem que a 

internet é um lugar no qual é possível atingir milhões de micro mercados com mensagens 

precisas exatamente no momento do consumo, o modo como criam conteúdo na internet 

mudará drasticamente. Em vez de sites padronizados como mensagens para o mercado de 

massa, é preciso criar muitos “mini sites” diferentes: com páginas iniciais adequadas ao 

propósito da busca e com um conteúdo “sob medida”; cada um direcionado a um público-

alvo estreito e específico.  

Ainda segundo Scott (2008), ao contrário do que muitos pensam, o marketing na 

internet não é um banner genérico com um anúncio para iludir as pessoas com cores de 

néon ou movimentos fora do comum. Significa, em vez disso, entender o papel das 

palavras-chave e frases que os clientes estão usando e, então, desenvolver campanhas para 

conduzi-los a páginas repletas do tipo de conteúdo que procuram. Orkut, Twitter, 

Facebook, MySpace, Linkedin,  blogs, sites, entre outros, só serão boas ferramentas se isso 

for significativo para os negócios e, sobretudo, sendo imprescindível o enquadramento 

dessas mídias sociais para a identidade, cultura e públicos da empresa. Caso contrário, 

serão apenas um meio de comunicação unidirecional, sem interação com seu público de 

interesse. 

Uma parte significativa das ideias e teorias sobre as organizações, surgidas nas 

últimas décadas, enfatiza a necessidade de que haja um processo de transformação das 

crenças que formam a base do modelo burocrático. Essa necessidade de transformação 

abrange as mais diferentes dimensões da vida organizacional, tais como: a estratégia 

empresarial, a cultura organizacional, os processos operacionais, a estrutura, o modelo de 

gestão, o processo de decisão, a tecnologia e a capacidade de aprendizado e inovação 

(PASQUALE, LAMMARDO e GOMES, 2012). 

                                                        
5 Não existe uma tradução assertiva para esse termo. A maioria dos autores se referem à “corrente principal” 

ou algo que ficou (ou foi feito pra ser) popular (massificado). 
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Entretanto para Richard Florida (2011), o novo contrato de trabalho não poderia ser 

mais diferente. Pessoas criativas trocam suas ideias e energia criativa por dinheiro, mas 

elas também querem flexibilidade para perseguir outros interesses da maneira que bem 

entendam. Sendo assim, trocam segurança por autonomia e conformismo por liberdade 

para ir de um emprego a outro e para realizar projetos e atividades que lhes interessam. A 

mudança para automotivação e autonomia no ambiente de trabalho está associada ao fato 

de que não assumimos nossa identidade com base na empresa em que trabalhamos, mas no 

tipo de trabalho que fazemos, na nossa profissão, em nossos interesses e na comunidade 

em que vivemos. 

2.3 - Implementando inovação 

Recentemente vem se configurando nos Estados Unidos um quadro muito 

preocupante de perda de capacidade inovadora; sendo um dos motivos alegados o 

surgimento dos países emergentes (ex: China, Índia e Brasil). Ainda segundo Figueiredo 

(2009), os efeitos (positivos e/ou negativos) da acumulação tecnológica sobre o 

aprimoramento da performance competitiva desperta enorme interesse de pesquisadores e, 

principalmente, de gestores de empresas e governamentais, assim como de investidores. 

O processo de inovação envolve guerra de facções (FREEMAN, 1977). Por exemplo: 

disputas pelo poder, que país eu quero, que empresa eu quero, como crescer se eu não 

tenho massa crítica, como eu faço melhor o que eu já sei fazer (abrasão criativa
6
 - fomentar 

mais o processo de criação), entre outros. O capitalismo é naturalmente marcado por crises, 

ou seja, ao mesmo tempo em que crises podem varrer empresas da economia, elas também 

provocam a emergência de novas oportunidades (SCHUMPETER, 1911). Aliás, esta é uma 

das características mais marcantes do sistema capitalista e o que o torna duradouro: sua 

incansável capacidade de renovação e superação de crises. A inovação, por sua vez, tem 

desempenhado um importante papel neste processo (FIGUEIREDO, 2009).  

2.4 - Redes sociais 

Praticamente todos os autores (pesquisadores) convergem na definição de rede 

social. Segundo os mesmos, é uma das formas de representação dos relacionamentos 

                                                        
6 Leonard-Barton, Dorothy. Wellsprins of knowledge: Building and sustaining the sources innovation. 

Boston: Harvard Business School Press, 1995. 
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afetivos ou profissionais dos seres humanos entre si ou entre seus agrupamentos de 

interesses mútuos. O que é singular, nesta onda de desenvolvimento, é a compressão do 

espaço e tempo, a dispersão da informação e a comunicação em tempo real concomitante 

com a pluralidade de perspectivas, definições, análises e de cenários prospectivos sobre os 

possíveis desdobramentos dos fatos do presente (FLORIDA, 2011). 

Dados da pesquisa Ibope//NetRatings
7
 indicam que cerca de 20,5% do tempo dos 

brasileiros na internet é gasto em sites de relacionamento. Além disso, 68,1% dos 

internautas residenciais brasileiros entram nesse tipo de sites e passam mais tempo usando 

esse serviço do que acessando os e-mails. Para Scott (2008), a popularidade das redes 

sociais é fenomenal. Sites de relacionamento fazem com que seja fácil para as pessoas 

criarem um perfil sobre si próprias, usá-lo para criar um network virtual de amigos off-line 

e fazer novos amigos on-line.  

Como por exemplo, mais de 11 milhões de profissionais conectados no Brasil estão 

no Linkedin (site de relacionamento). Vide a figura 1 abaixo: 

Figura 1 – Usuários conectados ao Linkedin 

 

Fonte: pesquisa sobre usuários do Linkedin, 2011-2012 (www.linkedin.com - dia 07/11/2012 às 16:30 horas). 

 

Houve um grande investimento acadêmico nos estudos de redes a partir do campo 

das relações internacionais, tendo significação na história recente das ciências políticas. A 

origem da reflexão se dá ao fim da Segunda Guerra Mundial e tem progresso com o fim da 

Guerra Fria, quando há redefinição dos atores nas relações internacionais. Novos caminhos 

de pesquisa surgem, nascidos a partir da reflexão de ordem e desordem nos sistemas 

políticos, ligados à elaboração da noção de globalização (COLONOMOS, 1995). 

                                                        
7 Ibope//NetRatings. Web Brasil. 1º trimestre de 2005. Disponível em: <http://www.ibope.com.br>.  

http://www.oficinadanet.com.br/artigo/midias_sociais/redes_sociais_alguns_modelos_e_conceitos_basicos_-_parte_1
http://www.linkedin.com/
http://www.ibope.com.br/
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A literatura empresarial não ficou para trás, demonstrando grande interesse pela 

noção de rede como paradigma de uma nova empresa: a “empresa-rede” ou “em rede”. 

Inúmeras obras com títulos significativos
8
 vêm sendo publicadas desde os anos de 1990. A 

empresa em rede está associada às noções de “flexibilidade” e “autonomia” (mencionadas 

no decorrer deste estudo). Além disso, ela abranda as hierarquias. Junto com ela surgiria o 

homem das redes (ou “homem-rede”), personificado no administrador de projeto 

(DORTIER, 2010). A crítica a essa literatura foi encabeçada por Luc Boltanski e Eve 

Chiapello (Le Nouvel Esprit du Capitalisme, 1999).  

Qualquer pessoa que trabalhe em vendas (produtos e/ou serviços) lhe dirá que as 

redes sociais são cruciais. Quanto maior for o número de contatos que você tiver, maior 

será o número de interessados que você gerará. Embora exista alguma verdade nisso, trata-

se de uma grande simplificação. Tuba Üstüner e David Godes (Harvard Review on 

Strategic Sales Management, 2007), afirmam que configurações distintas de redes 

produzem resultados diferentes, e aquele profissional de comunicação ou marketing que 

obtiver um entendimento sutil de redes sociais obterá vantagem sobre seus competidores. 

As habilidades envolvidas em encontrar um interessado não se aplicam, digamos, a fechar 

um negócio. Além do mais, cada etapa exige que esse mesmo profissional construa e 

utilize um tipo diferente de rede social.  Para entender melhor as redes de vendas, é prático 

enxergar o processo de vendas como um composto de quatro etapas distintas: identificar 

prospects, convencer os clientes potenciais a comprar, criar soluções para as suas 

necessidades e fechar o negócio - eliminando as hesitações do cliente quantas forem 

possíveis (PASQUALE, LAMMARDO e GOMES, 2012).  

Kunsch (2007) defende que na era digital, o conceito tradicional dimensionados por 

espaço geográfico, nas categorias de interno, misto e externo, não dá conta de acompanhar 

a dinâmica dos dias de hoje. Os públicos se formam de acordo com a influência de 

instituições e organizações. Com a internet, a formação de públicos virtuais é uma 

constante e é também incontrolável. Neste contexto, continua Kunsch, vale como recorte 

discorrer sobre as comunidades virtuais e as redes sociais como público fundamental que 

não pode ser ignorado pelos setores de comunicação das organizações.  

                                                        
8 O Castelo e a rede: imprensa, organizações e profissões na Europa dos anos 1990 (F. Butera, 1991); Diante 

da complexidade, coloque rede em suas pirâmides. Pensar, organizar, viver a estrutura em rede (H. Sérieyx, 

H. Azoulay, 1996); entre outras. 
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2.5 - Pensando como um Publisher  

          O que é um Publisher? Este profissional, que em português chama-se: Editor, deve 

escrever muito bem sobre qualquer tema, de forma que ele possa atuar nos mais 

diversificados meios, desde os espaços abertos pelo crescimento da internet, até empresas 

não virtuais. O editor tem que estar sempre vigilante, verificando os dados enviados 

pelos profissionais ou por companhias que desejam promover seus produtos, prevenindo 

inclusive processos judiciais que podem ser desencadeados pela publicação de 

determinados textos difamatórios. O editor coordena e acompanha a jornada de uma obra 

desde o progresso da concepção inicial até sua disseminação no mercado editorial. As 

etapas percorridas e as consequentes tarefas a serem cumpridas são relativas, dependem do 

porte e do estilo de cada editora. Este profissional pode atuar igualmente como supervisor 

de um veículo editado periodicamente, respondendo então pelo teor desta publicação. 

Conforme dados do veículo US News, em pesquisa que investiga as profissões que estão no 

ápice de seu desenvolvimento, o cargo de editor encontra-se em completa ascensão. 

Provavelmente porque ele se torna cada vez mais imprescindível para o universo virtual, 

por prover os websites e outros ambientes específicos do conteúdo necessário 

(TAPSCOTT, 2010). 

 Para Scott (2008), o novo modelo de publicações na internet não tem nada a ver com 

promoção ou com contar histórias ou enviar mensagens. Tem como objetivo produzir 

conteúdo quando e onde ele for necessário e, nesse processo, marcar você ou sua 

organização como líder. Quando você entende seu público – aquelas pessoas que se 

tornarão seus clientes (ou aqueles que se associarão, doarão, se inscreverão, assinarão, se 

apresentarão como voluntários ou votarão) – é possível elaborar uma estratégia editorial e 

de conteúdo especificamente para ele. O foco nos clientes e nos seus respectivos problemas 

é o que funciona. Já a exibição egocêntrica de seus produtos e serviços estará fadada ao 

fracasso.  

Scott ainda ressalta que para implementar uma estratégia de sucesso, pense como 

um Publisher. Os profissionais de comunicação que trabalham em organizações que 

utilizam as novas regras reconhecem o fato de que, agora, são fornecedores de informação 

e que devem gerenciar conteúdo como um ativo valioso, com o mesmo cuidado que uma 

empresa (agência) de comunicação dedica ao assunto. Uma das coisas mais importantes 

http://www.infoescola.com/profissoes/editor/
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que os publishers fazem é começar com uma estratégia de conteúdo e, então, focar nos 

mecanismos e no design que farão a entrega desse conteúdo. Eles devem identificar e 

definir cuidadosamente os públicos-alvo e considerar o tipo de conteúdo adequado para 

atender às necessidades desse público. Um publisher considera todas as seguintes questões: 

Quem são meus leitores? Como posso chegar a eles? Quais são suas motivações? Que 

problemas deles posso ajudar a resolver? Como posso entretê-los e informá-los ao mesmo 

tempo? Que conteúdo os motivará a comprar o que tenho a oferecer? 

2.6 - A qualidade da comunicação 

Se antes na chamada “velha mídia” os especialistas e estudiosos do assunto já se 

preocupavam com a qualidade da comunicação, hoje com as novas mídias e um mundo 

cada vez mais rápido e dinâmico, esse item tornou-se questão de sobrevivência no mundo 

dos negócios (FLORIDA, 2011).  

Na administração moderna, de acordo com Leonardo Teixeira (2007), os princípios 

que norteiam as decisões se baseiam nos conceitos de eficácia e eficiência: o primeiro é 

fazer aquilo que efetivamente precisa ser feito, ou seja, a capacidade de determinar metas 

corretas e medidas certas para alcançá-las; a eficácia não está diretamente ligada aos meios 

e nem à forma, mas sim à capacidade de se atingir resultados válidos, isto é, que precisam 

ser atingidos – ela pode ainda ser interpretada como o grau em que a organização atinge 

resultados válidos. O segundo consiste em fazer “bem feito”, no sentido mais amplo, 

aquilo que está sendo feito, isto é considerando todos os aspectos e a sua tendência, mas 

sem levar em consideração se o que está sendo feito é realmente o que deveria ser feito; a 

eficiência ainda poderia ser entendida como a capacidade de minimizar o uso de recursos 

para alcançar as metas definidas, isto é, a capacidade de otimizar o uso dos recursos que 

seria medida pela relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Ela engloba, 

portanto, o conceito de produtividade
9
, uma vez que abrange todos os fatores, mas perde, 

em alguns casos, em precisão, já que algumas medidas podem conter aspectos subjetivos. 

                                                        
9 A produtividade indica a eficiência com a qual os fatores de produção estão sendo utilizados. No caso 

particular em que o fator de produção é o trabalho, a produtividade é a quantidade de bens e serviços 

produzidos por uma pessoa na unidade de tempo. A produtividade média da população economicamente 

ativa de um país determina, em grande parte, a renda média per capta desse país. Do ponto de vista mais 

abrangente, produtividade é a relação entre o valor dos bens e serviços proporcionados aos consumidores e a 

quantidade de tempo trabalhado e capital usado para produzir esses bens e serviços (LACOMBE, 2009). 
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A eficiência está relacionada aos meios e à forma utilizados para atingir os resultados, sem 

considerar se esses resultados são válidos (LACOMBE, 2009). 

Também vale dizer que para Maristela Mafei (2007), no âmbito da comunicação 

empresarial, tais princípios funcionam como meta a ser alcançada em qualquer modalidade 

textual. Pode-se estabelecer a eficácia como a segurança de que a mensagem alcançará seu 

propósito, sem gerar ambigüidade, multiplicidade de interpretações ou mal-entendidos. A 

estruturação do texto de forma clara, objetiva e sucinta corresponde à sua eficiência. Uma 

mensagem pouco eficiente pode prejudicar a sua eficácia. Entretanto, vale lembrar que 

uma mensagem bastante eficiente não implica que ela seja automaticamente eficaz, pois a 

eficácia está condicionada essencialmente à adequação e à delimitação da mensagem. Uma 

das grandes qualidades da comunicação escrita é a clareza. Um texto obscuro ou rebuscado 

deixa o leitor inseguro, sem condições de responder, prontamente, ao que é solicitado.  

Alguns aspectos são fundamentais para garantir a clareza do texto; dentre eles 

destacam-se: 

 Construir frases curtas – tendem a ser mais facilmente fixadas pelo leitor; 

 Evitar rebuscamento – pode gerar duas interpretações no leitor: ou que o 

emissor é pedante (podendo gerar ainda uma rejeição), ou pode resultar num 

mau entendimento (destruindo todo o objetivo inicial); 

 Buscar a precisão vocabular – evita afastar (dispersar) o leitor do foco do 

texto; 

 Articular logicamente as ideias – facilita alcançar o seu objetivo de forma 

eficaz (MAFEI, 2007). 

2.7 - As organizações e as novas tecnologias 

De maneira geral, os pesquisadores citados neste estudo convergem para a ideia de 

que as tecnologias aqui discutidas se mostram como ameaças para os líderes de mercado. 

Tapscott (2010) afirma que as empresas estreantes que continuam a desenvolver modelos 

de negócio que buscam os não-consumidores ou levam o consumo para novos contextos 

têm uma chance real de provocar mudança no setor. 
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As empresas já estabelecidas, que sabem jogar o jogo e vêem essas tecnologias como 

oportunidades, têm capacidade de combinar essas soluções com aquilo que já possuem, em 

diferentes arranjos, que podem criar novos negócios. Em junho de 2006, por exemplo, a 

British Telecom lançou um serviço que permite ao usuário fazer ligações telefônicas 

através de um sistema de IM (instant messaging – mensagem instantânea) da Yahoo 

(ANTHONY e CHRISTENSEN, 2007). 

Geralmente, as empresas líderes em que se pode apostar são as que reconhecem que 

precisam fazer as coisas de modo diferente para capitalizar as tecnologias emergentes, 

usando novas formas organizacionais e tolerando soluções não totalmente perfeitas, que 

traduzem novos benefícios aos consumidores. A contínua observação dos sinais de 

mudança, a avaliação da concorrência e a atenção às importantes escolhas estratégicas 

podem ajudar a entender o sentido dessa evolução e aumentar a capacidade de ver o que 

está para acontecer em qualquer ramo de atividade (FIGUEIREDO, 2009). 

Para realizar investimentos inteligentes em sua organização, você precisa entender 

como o seu setor muda. Mas tal conhecimento nem sempre é fácil de ser obtido. As 

empresas constantemente interpretam mal os sinais e chegam a conclusões errôneas. Logo 

a necessidade desse entendimento, com uma visão mais abrangente e de longo prazo é 

imprescindível, diz a professora Anita McGahan, da Boston University. Ela estudou uma 

variedade de negócios de uma amostra de setores em um período de dez anos e examinou 

como a estrutura do setor afeta a lucratividade do negócio e os retornos ao investidor. Sua 

pesquisa sugere que os setores se desenvolvem em uma das quatro trajetórias distintas: 

radical, progressiva, criativa e intermediária – que estabelecem limites à geração de lucro 

de uma empresa. Essas quatro trajetórias são definidas por dois tipos de ameaças. A 

primeira é quando alternativas novas e externas ameaçam enfraquecer ou tornar obsoletas 

as atividades centrais que historicamente geraram lucros para um setor. A segunda é 

quando os ativos centrais de um setor – seus recursos e capital intelectual e de marca – não 

conseguem gerar valor como antes. 

Os setores passam por mudança radical quando tantos os ativos centrais quanto às 

atividades centrais são ameaçados pela obsolescência; eles sofrem mudança progressiva 

quando nenhum deles é ameaçado. A mudança criativa ocorre quando os ativos centrais 

estão sob ameaça, mas as atividades centrais estão estáveis, e a mudança intermediária 
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acontece quando as atividades centrais são ameaçadas enquanto os ativos centrais mantém 

a capacidade de criar valor. Se a estratégia de inovação da empresa não estiver alinhada 

com a trajetória de mudança do setor, o plano para alcançar os retornos sobre o capital 

investido não pode ter sucesso, diz McGahan. Mas se conhecer o caminho que está 

trilhando, você pode determinar quais estratégias terão sucesso e quais fracassarão
10

. 

Para Pasquale, Lammardo Neto e Gomes (2012), o novo mundo das organizações 

será diferente, pois, com o surgimento das novas tecnologias, exige-se a formação de um 

novo modelo organizacional mais flexível, participativo e pró-ativo. Uma parte 

significativa das ideias e teorias sobre organizações, surgidas nas últimas décadas, enfatiza 

a necessidade de que haja um processo de transformação das crenças que formam a base 

do modelo burocrático. Essa necessidade de transformação abrange as mais diferentes 

dimensões da vida organizacional, tais como: a estratégia empresarial, a cultura 

organizacional, os processos operacionais, a estrutura, o modelo de gestão, processo de 

decisão, a tecnologia e a capacidade de aprendizado e inovação.  

Em síntese, para atender a essas novas condições de trabalho é demandado a ampliar 

sua qualificação (por sua iniciativa ou com apoio da empresa) não apenas no campo em 

que é especialista, mas em diversos ramos, resultando em uma exigência pela 

multifuncionalidade (TENÓRIO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Fonte: “How Industries Evolve”, Business Strategy Review, agosto de 2000. 
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3. METODOLOGIA 

 Este capítulo tem como objetivo descrever e explicar a metodologia científica a ser 

utilizada, definindo o tipo de pesquisa (quanto aos seus fins e meios), o universo e a 

amostra, a seleção dos sujeitos de pesquisa, a coleta e tratamento de dados e, por fim, as 

limitações do método escolhido para a realização desta pesquisa. 

3.1. Tipos de pesquisa 

A metodologia de pesquisa adotada tem como base o estudo de caso. Buscar-se-á o 

entendimento sobre os motivos que levam as novas mídias impactarem na relação agência 

de comunicação, Grupo X, e o cliente. A recorrência ao estudo de caso para investigação 

em ciências sociais visa à resolução das causas (“como”) e dos motivos (“por que”) 

relacionados aos fenômenos objetos de estudo. Outro fator que justifica tal estratégia 

metodológica é o ínfimo controle que o pesquisador detém sobre os acontecimentos (YIN, 

2005).   

Estudos de caso têm como base a reunião de dados de arquivos, questionários e 

observações (EISENHARDT, 1989). Para se buscar os motivos que impactam essa relação, 

todos estes artifícios serão utilizados. A proximidade do pesquisador ao assunto permite 

acesso ao acervo documental, contato com funcionários, fornecedores e coleta de 

informações junto aos clientes da empresa estudada.  

Yin (2005) sustenta que a qualidade de qualquer pesquisa social empírica pode ser 

inferida a partir de quatro testes, capazes de mensurar a “validade do constructo”, a “validade 

interna”, a “validade externa” e a “confiabilidade” dos projetos. O estudo de caso se apoia 

igualmente em tais experimentações, corroborando a validade do método enquanto ciência 

social. Para facilitação do entendimento, expõem-se abaixo os testes: 

 

- validade do constructo: estabelecer medidas operacionais corretas para os conceitos; 

- validade interna: estabelecimento de uma relação causal, restrita aos estudos explanatórios, 

por meio da qual se evidenciam condições que acarretem outras condições;   

- validade externa: estipular um universo para generalização das descobertas do estudo; 

- confiabilidade: demonstração de que procedimentos científicos podem ser repetidos, com a 

expectativa para obtenção de resultados iguais. 



30 

 

 
 

A adoção de um processo controlado para o estudo de caso, tal qual o acima 

definido, é a única forma de combate a estereótipos degradantes contra a metodologia. 

Tachado muitas vezes de impreciso e sem rigor científico, o método deve se pautar a partir 

de planejamento extensivo que envolva definição do problema, delineamento da pesquisa, 

coleta de dados, análise e composição dos resultados. “Ao pesquisador, por consequência, 

são imprescindíveis habilidades de bom entrevistador, ouvinte atento, comportamento 

flexível e presumir adaptação nas situações” (YIN, 2005). 

Mas por que a opção pelo estudo de caso único em detrimento ao múltiplo? Ainda 

segundo Yin (2005) a justificativa para o estudo de caso único é longitudinal: o estudo de 

um mesmo caso único em dois ou mais pontos diferentes do tempo. A teoria de interesse 

provavelmente especificaria como determinadas condições mudam com o tempo, e os 

intervalos de tempo desejados refletiriam, presumivelmente, os estágios antecipados em 

que as mudanças deveriam se revelar. 

A classificação da pesquisa foi baseada na taxionomia apresentada por VERGARA 

(2010), que de acordo com os critérios propostos, o estudo pode ser classificado quanto aos 

fins e quanto aos meios. 

3.1.1. Quanto aos fins: a pesquisa será exploratória e descritiva. Exploratória, pois o objeto 

do estudo pertence a uma área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. E descritiva porque, expõe as características dos fenômenos de 

transição que passam as agências de comunicação (e marketing), do estado do Rio de 

Janeiro, no início deste século (XXI). 

3.1.2. Quanto aos meios: a pesquisa será de campo e estudo de caso. De campo porque a 

pesquisa levantará dados primários (entrevistas, aplicação de questionários e 

observação participante ou não) do perfil desses profissionais de comunicação e 

marketing do grupo em questão, seus clientes, fornecedores e concorrentes, frente às 

novas mídias sociais. E estudo de caso por ter um caráter de profundidade e 

detalhamento que a pesquisa exige e, segundo ROBERT K. YIN (2010) o enfoque 

está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. 
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3.2. Coleta de dados 

A coleta de dados necessários para responder o problema de pesquisa será realizada, 

principalmente, através do critério de acessibilidade (já citado) junto às agências de 

comunicação e marketing (concorrência), empregados, fornecedores, clientes e na 

observação e análise dos mesmos, e das próprias mídias sociais: principalmente o 

Facebook e o Linkedin. Ressalta-se ainda sobre o recrutamento e a seleção de entrevistados 

que os sujeitos foram selecionados por meio da técnica de “bola de neve” (snowball), de 

acordo com VERGARA (2010), onde os entrevistados indicavam outros potenciais 

participantes da amostra. A fim de codificar, retratar melhor o perfil destas pessoas e 

manter ao mesmo tempo o compromisso de confidencialidade, o autor apresenta as 

características destes entrevistados.  

3.2.1. Sujeitos da pesquisa 

 Neste caso e conforme já exposto neste estudo, os sujeitos da pesquisa são 

profissionais da área de comunicação e clientes divididos em: 

- Gênero: 18 feminino e 15 masculino; 

- Faixa etária: a estrutura etária de uma população costuma ser dividida em três faixas: os 

jovens, que são do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos e os idosos, 

que vai dos 60 anos em diante (Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE
11

). Sendo assim, obtivemos: 2 idosos e 31 adultos. 

- Localização geográfica: todos os sujeitos aqui relacionados estão estabelecidos no estado 

do Rio de Janeiro, Brasil. Sendo: 6 empregados, 4 fornecedores, 8 concorrentes e 15 

clientes.  

Após a entrevista aberta todos os entrevistados foram solícitos e se propuseram a dar 

maiores informações se necessário fosse. Uma relação com seus nomes, local de trabalho, 

telefones e e-mails se fez necessário para verificação e validação da mesma. Esse 

documento encontra-se com o orientador deste estudo. 

 

                                                        
11 www.ibge.gov.br – pesquisa feita em 01/11/2012 às 18:15 horas. 

http://www.ibge.gov.br/
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Tabela 1: Relação dos entrevistados 

ENTREVISTADOS SEXO IDADE CARGO/FUNÇÃO LOCAL DATA HORA 

E1 M 80 Cineasta / Diretor RJ 30.05.12 11:15 

E2 F 62 Editora-Chefe RJ 02.06.12 20:50 

E3 M 57 Sócio-Diretor RJ 30.05.12 13:30 

E4 M 55 Diretor Artístico RJ 17.06.12 22:00 

E5 F 47 Diretora / Designer RJ 04.06.12 16:20 

E6 M 46 Sócio-Diretor RJ 29.05.12 19:30 

E7 F 45 Diretora Executiva RJ 31.05.12 12:40 

E8 M 43 Gerente de Negócios RJ 31.05.12 10:00 

E9 M 43 Sócio-Diretor RJ 25.06.12 19:30 

E10 F 42 Superintendente RJ 06.06.12 10:00 

E11 M 42 Diretor de Criação RJ 28.05.12 08:30 

E12 F 42 Consultora Imobiliária RJ 16.06.12 23:00 

E13 F 41 Diretora Executiva RJ 05.06.12 13:30 

E14 M 40 Empresário RJ 16.06.12 17:55 

E15 F 40 Gerente RJ 21.06.12 22:30 

E16 F 39 Gerente de Marketing RJ 04.06.12 14:00 

E17 F 38 Cirurgiã Dentista RJ 04.06.12 10:00 

E18 M 37 Diretor Executivo RJ 28.05.12 11:30 

E19 F 36 Sócia-Diretora RJ 04.06.12 11:30 

E20 M 34 Diretor de Criação RJ 28.05.12 17:20 

E21 M 33 Programador Web RJ 29.05.12 14:00 

E22 F 33 Editora / Chefe de Arte RJ 19.06.12 21:45 

E23 M 33 Analista de Marketing RJ 21.06.12 18:00 

E24 F 32 Diretora Comercial RJ 23.06.12 12:15 

E25 F 32 Coordenadora de Mídia RJ 05.06.12 18:15 

E26 M 32 Diretor Comercial RJ 30.05.12 22:30 

E27 F 31 Diretora Executiva RJ 02.06.12 10:00 

E28 F 31 Executiva de Contas RJ 17.06.12 09:40 

E29 F 31 Coordenadora de Planejamento RJ 21.06.12 11:00 

E30 F 30 Analista de Comunicação RJ 31.05.12 19:00 

E31 M 29 Gerente Financeiro RJ 21.06.12 19:00 

E32 M 28 Administrador de Empresas RJ 20.06.12 08:30 

E33 F 27 Estagiária RJ 28.05.12 16:00 
Fonte: Elaboração do autor 

Assim, foi definido um conjunto de informantes para a pesquisa. O autor ainda 

determinou o número de pessoas a serem entrevistadas, de forma que a se obter insights 

suficientes para a conclusão do estudo. Dessa forma, quando os respondentes não passaram 

a apresentar para o entrevistador novas informações que agregassem valor para esta etapa 

do processo, não foi mais necessário dar continuidade às entrevistas - entrevista saturada 
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(YIN, 2010). A saturação em pesquisa qualitativa é o instrumento epistemológico que 

determina quando as observações deixam de ser necessárias, pois nenhum novo elemento 

permite ampliar o número de propriedades do objeto investigado. É um critério que 

permite estabelecer a validade de um conjunto de observações (THIRY-CHERQUES, 

2009). 

3.3. Tratamento dos dados 

De acordo com as técnicas já citadas anteriormente, os dados serão tratados da 

seguinte forma: entrevista aberta e questionários (se houver necessidade) aplicados serão 

posteriormente analisados e avaliados. Segundo VERGARA (2010), é possível tratar os 

dados estatística e não estatisticamente no mesmo estudo. Por exemplo, pode-se usar 

estatística descritiva para apoiar uma interpretação dita subjetiva ou para desencadeá-la. 

O tratamento dos dados será baseado na abordagem da análise de conteúdo e na 

análise de discurso, que permitirá identificar o que se entende a respeito do tema em 

questão. A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que 

visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. A análise do discurso 

é um método que visa não só apreender como uma mensagem é transmitida, como também 

explorar o seu sentido. Analisar o discurso implica considerar tanto o emissor quanto o 

destinatário da mensagem, bem como o contexto no qual o discurso está inserido. A análise 

de discurso permitirá, ainda, observar a maneira como o entrevistado fala e se coloca 

diante do tema e da entrevista (VERGARA, 2010). 

Após a leitura de todo o material coletado nas entrevistas, serão utilizadas grades do 

tipo mista proporcionando flexibilidade para captar novas informações que venham a se 

tornar novas categorias. A grade inicial será criada a luz do referencial teórico, onde serão 

definidas inicialmente as categorias pertinentes ao estudo, podendo, contudo, ser 

adicionada categorias percebidas durante o processo de análise. As questões apresentadas 

pelos entrevistados podem contribuir para a descoberta de novas categorias que se 

acrescentem à análise do material. 

Todos estes dados, ao final, sofrem enquadramento dentro das premissas adotadas 

pelo estudo de forma a se entender as motivações que levam as mídias sociais impactarem 

na relação agência de comunicação (Grupo X) e cliente. O método, ao gerar essa 
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redundância analítica, pretende generalização e validade científica a partir de um caso de 

estudo específico. 

Por fim, todo o material será analisado com foco no referencial teórico identificando 

semelhanças ou diferenças nas opiniões. 

3.4. Limitações do método  

 Os sujeitos da pesquisa, profissionais da área, empregados, fornecedores, clientes e 

concorrentes foram selecionados de acordo com o critério de acessibilidade quanto 

aos dados e aos atores.  

 Nem todos os sujeitos da pesquisa puderam responder a entrevista aberta de forma 

confortável, isto é, alguns queriam que o assunto se estendesse e outros ficaram 

muito inibidos com a prática da mesma. 

 Todos os entrevistados manifestaram preocupação com o anonimato: tanto de seus 

nomes quanto de suas empresas. Um acordo de confidencialidade se fez necessário. 

 A análise hermenêutica do pesquisador, que é influenciada pela sua própria vida 

profissional e pessoal. Entretanto, buscar-se-á um distanciamento dos fatos, embora 

admita-se a inexistência de neutralidade científica (ROSENTHAL, 1966). 

Apesar das limitações apresentadas, acredita-se ser possível alcançar resultados 

satisfatórios com a realização da pesquisa e à resolução do problema apresentado. 

3.5. Nota metodológica 

Inerente a qualquer trabalho acadêmico científico, o sucesso da pesquisa sugerida 

pressupõe adoção de metodologia apropriada e eficiente. 

Bressan (2010) e Rodrigo (2008) entendem que o estudo de caso possui a capacidade 

de estabelecer parâmetros gerais; trata-se, pois, de uma metodologia pertinente a 

transformar situações locais em explicações globais. O método em questão 

simultaneamente preserva o caráter próprio do objeto social e analisa intensivamente 

determinada situação particular.  
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“Seguindo os mesmos passos, um pesquisador posterior pode chegar às conclusões 

encontradas pelo seu predecessor” (YIN, 1994). A análise das evidências é o mais difícil 

aspecto da condução de um estudo de caso. O sucesso depende muito da experiência, 

perseverança e do raciocínio crítico do investigador para erigir descrições e interpretações 

que possibilitem a extração cuidadosa das conclusões. Mais importante nesta fase é ter 

definida uma estratégia de análise geral, já que isso significa tratar imparcialmente as 

evidências, sacar conclusões e apresentar interpretações e descrições alternativas. O papel 

da estratégia geral é ajudar o investigador a selecionar técnicas e completar com sucesso a 

fase analítica da pesquisa.  

E é graças ao embasamento metodológico que os resultados da investigação sobre o 

impacto nessa relação podem ser atribuídos a padrões fenomenológicos institucionais. As 

singularidades existem, são descritas, são inquiridas, são exploradas e são 

metodologicamente trabalhadas para que componham uma proposição teórica geral. E tem 

consistência verificável pelo encadeamento lógico dedutivo, capaz de estabelecer uma 

relação causa e efeito para fenômenos que, em um primeiro momento, revelam baixo grau 

de comparabilidade (YIN, 1994).  

Na dissertação ora em curso, tal aplicação metodológica – se acompanhada, espera-

se, da competência do pesquisador - prover as soluções a este problema. 
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4. O CASO 

Este capítulo tem como objetivo descrever a organização estudada e o contexto em 

que ela se insere.  

4.1. A organização estudada e o seu contexto 

 Segundo Costa (2009), as mudanças no comportamento dos consumidores por conta 

das facilidades tecnológicas compõem a visão de que se chegou finalmente a um mundo 

convergente e interativo. Há a proliferação do conteúdo e ela é assimétrica. A audiência se 

fragmentou. A programação da televisão, da internet também se fragmentou. O público 

tem acesso a múltiplas plataformas. A publicidade se move para alvos cada vez mais 

definidos. As fronteiras clássicas da cadeia de comunicação são continuamente desafiadas 

e até os “valores” de mercado na indústria da comunicação se deslocaram. A captura e a 

própria manutenção do controle da informação tornaram-se críticas para essa indústria.  

 Já para Pasquale, Lammardo Neto e Gomes (2012), é muito comum uma empresa ter 

uma ou até mais agências de propaganda e publicidade. Isto porque é tradicional dispor de 

verba definida para a chamada comunicação de marketing ou mercadológica, que é 

utilizada com certa constância. Porém, para tratar dos outros assuntos de comunicação, 

como promoções, merchandising e marketing direto, oferecem frequentemente jobs, isto é, 

contratam agências diferentes para resolver especificamente um determinado problema. O 

mesmo ocorre com a comunicação interna, que, embora terceirizada, fica a cargo de outras 

empresas, assim como no caso de eventos e relações públicas. 

 Ainda segundo os mesmos autores, esse procedimento acarreta uma série de 

problemas, pois acaba faltando a todos os envolvidos com a comunicação, sejam eles 

executivos da empresa ou de agências, uma visão integral, o que resulta em dispersão no 

processo, descontinuidade e, às vezes, até inconsistência entre as informações. A 

integração da comunicação, seja ela propaganda, publicidade, relações públicas, promoção, 

merchandising e outras permite uma atuação sinérgica com foco comum, evitando 

dispersões e permitindo maior economia no investimento com um efeito superior. 

 Outro cuidado que deve ser tomado nos planos de comunicação é ter presente a 

necessidade de integrar seus diferentes meios de veiculação, a fim de apresentar maior 

eficácia junto ao público-alvo (PASQUALE, LAMMARDO NETO e GOMES, 2012).  
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No início de 2008, após inúmeras experiências de trabalhos terceirizados entregues 

fora dos prazos combinados, problemas com mão de obra qualificada e a otimização do 

tempo, em função do avanço tecnológico desenfreado, quatro empresas distintas das áreas 

de: comunicação, criação, publicidade, propaganda, marketing e eventos corporativos 

resolveram unir forças. Cada qual dentro da sua especialidade e respeitando o espaço já 

conquistado das mesmas junto ao mercado (aproximadamente 10 anos de experiência, em 

média). Assim nasceu o “Grupo X” em questão – parte fundamental para o entendimento 

do objeto de estudo deste trabalho. 

 Tendo sua sede no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, com 

aproximadamente 400 metros quadrados e 20 funcionários, logo nos primeiros meses a 

maior preocupação do mesmo foi se adequar as novas transformações que o mercado 

estava passando, oferecendo um conjunto de produtos integrados (um verdadeiro mix de 

serviços). Era fundamental para reduzir o tempo de resposta para o cliente e, 

consequentemente, atendê-lo num só local, evitando assim os atrasos de terceiros, 

dispersão e minimizando falhas de comunicação entre o cliente e a agência.                            

 Com o seguinte slogan: “Sinônimo de precisão, parceria, criação, ousadia, foco, 

inquietação, busca e inovação, o Grupo X é a solução integrada para os seus negócios”, 

hoje ele atende desde pequenas empresas até multinacionais e possui uma estrutura de mais 

de 100 funcionários.  
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5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

A presente análise foi feita a partir do que foi exposto como objetivo deste estudo, ou 

seja, analisar como as novas mídias impactam na relação agência de comunicação e 

cliente.  

As respostas foram espontâneas e sem qualquer interrupção ou indução por parte do 

pesquisador. Em vários momentos os entrevistados se mostravam muito interessados no 

assunto e falavam em off (com a entrevista terminada)
12

. O que não deixou de ser 

interessante, pois davam relatos mais enriquecedores que só corroboraram para uma 

melhor compreensão deste estudo, conforme poderemos verificar, mais adiante, no item 7 

(Percepção do Autor). 

Durante o processo de apuração foram constatadas 12 categorias que fizeram com 

que a pesquisa saturasse (vide item 3.2.1). Este estudo ainda delimitou-se, principalmente, 

nas quatro categorias que ficaram acima dos 90% de citações, que são elas: interatividade, 

criatividade, velocidade e alcance (conforme a figura 2). 

Segundo Dortier (2010), a análise de conteúdo consiste em identificar a frequência 

de aparecimento de certos temas, certas palavras ou ideias no interior de um corpus de 

textos. Por meio dessa abordagem “objetiva e sistemática”, baseada na identificação e na 

quantificação precisa, pode-se avaliar o peso relativo que é atribuído a um tema por meio 

da comunicação. A análise de conteúdo é efetuada em duas etapas principais: a 

categorização dos dados textuais, que pode ser feita, por exemplo, pela identificação das 

palavras (análise lexical); e o tratamento quantitativo dos dados (ver figuras 1 e 2). 

Para uma melhor compreensão de cada uma das categorias encontradas, Houaiss 

(2010) define-as como: 

 INTERATIVIDADE: Condição ou característica do que é interativo; que permite ao 

receptor interagir (relacionar-se) com o emissor. Capacidade que tem um sistema ou 

equipamento de permitir interação (influência ou ação recíproca entre pessoas e/ou 

coisas). 

                                                        
12 Conversa em off – entrevista terminada e a conversa se prolonga de uma forma mais 

descontraída e informal (LAGE, 2003). 
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 CRIATIVIDADE: Talento para criar, inventar, inovar; inventividade. 

 VELOCIDADE: Capacidade, atributo do que é veloz; ligeireza; presteza. Que 

transcorre em um tempo relativamente diminuto. Que demonstra inteligência; que é 

ágil, prático. 

 ALCANCE: Distância máxima que um instrumento, dispositivo eletrônico, projétil e 

etc., atinge. Área, campo, intensidade em que é eficaz uma ação, medida, lei, 

providência e etc. Capacidade de discernimento, de penetração de uma ideia, de um 

pensamento. 

 ASSERTIVIDADE: Qualidade do que é assertivo (asserto - afirmação verdadeira ou 

tida, ou reconhecida como tal; asserção; assertiva). Conjunto de recursos cognitivos e 

comportamentais, inatos ou adquiridos, que permitem ao indivíduo afirmar-se social 

e profissionalmente sem desrespeitar os direitos de outrem.  

 ATENDIMENTO: Forma como costumam ser atendidos os usuários de certo 

serviço; a ação de atendê-los, de ouvir suas queixas e de tentar resolver problemas, 

de dar informações, de auxiliá-los em certos procedimentos. Conjunto das atividades 

de uma agência publicitária referentes ao contato com o cliente e à execução e 

veiculação de anúncios; o setor disso encarregado. 

 ESPECIALIZAÇÃO: Processo ou resultado de especializar(-se). Atividade ou ramo 

do conhecimento em que uma pessoa se especializa: Ourivesaria era sua 

especialização. Diferenciação que resulta da divisão do trabalho. Processo da divisão 

do trabalho considerado do ponto de vista individual. Curso de pós-graduação pelo 

qual um estudante se especializa em determinada área do conhecimento.  Adaptação 

de um organismo a um certo meio ambiente e às condições ali encontradas para seu 

desenvolvimento, sua reprodução, sua alimentação, etc. 

 MENSURAÇÃO DE RESULTADOS: Ação ou resultado de mensurar; medição. 

Determinação do valor de certas grandezas. 

 SEGURANÇA: Qualidade ou condição do que é seguro, livre de risco. Certeza, 

convicção com que se realiza ou diz algo. Firmeza emocional e intelectual; 

confiança; tranquilidade. 
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 DEPENDÊNCIA: Estado em que uma pessoa depende de alguém ou de algo para ter 

êxito ou apenas sobreviver. Condição de quem vive em sujeição, em submissão. 

Relação, ligação entre coisas afins. Incapacidade de uma pessoa tomar decisões 

sozinha, dependendo de outrem para fazê-lo. 

 RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO: É um indicador que relaciona os benefícios de um 

projeto ou proposta, expressos em termos monetários, e o seus custos, também 

expressos em termos monetários. Tanto os benefícios como os custos devem ser 

expressos em valores presentes. 

 AUTONOMIA: Capacidade, faculdade ou direito (de indivíduo, grupo, instituição, 

entidade) de se autogovernar, de tomar suas próprias decisões ou de agir livremente, 

sem interferência externa (mesmo se organicamente incluído num âmbito maior de 

soberania). Para Kant (1724-1804), faculdade (e seu exercício) de o ser humano 

estabelecer os próprios padrões morais de comportamento sem a influência de fatores 

externos (paixões, coerções, entre outros). Independência de um profissional de 

vínculos empregatícios no exercício de sua atividade. 

5.1 – Análise do discurso das entrevistas: síntese das principais formações discursivas 

Como já foi citado antes, nesta entrevista buscamos preservar o anonimato dos 

respondentes; por isso, eles foram identificados como “entrevistados” (E1 a E33) – vide 

tabela 1 (Relação dos entrevistados). Sendo: 15 clientes, 6 empregados, 4 fornecedores e 8 

concorrentes. 

Nem todos os entrevistados entenderam ou concordaram com a pergunta da 

entrevista. Por exemplo, a E22 é completamente avessa às novas mídias e a atual 

tecnologia da informação e comunicação (TIC). Teceu duras críticas quanto ao uso das 

mesmas e concluiu: “Acho que é cedo para ter medidores de impacto que lhe deem uma 

situação correta do cenário; mas como síntese as mídias são como qualquer outra 

atividade: utilizadas adequadamente terão seu lado positivo. Por hora, o ônus, na minha 

opinião, é maior.” De uma maneira mais amena, a E16 também corroborou da mesma 

opinião: “(...) ninguém ainda sabe direito lidar com estas novas mídias. As agências ainda 

estão muito presas nos modelos tradicionais de remuneração e acabam não incentivando 

muito as alternativas online. Por outro lado muitos clientes, ai não digo a equipe de 
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marketing e sim os donos das empresas, são arcaicos e não entendem a força da 

internet/web 2.0. Então, acho que aqui no Brasil ainda estamos engatinhando neste 

universo.” Ambas são do sexo feminino e pertencem a mesma geração, uma vez que a 

primeira tem 33 anos e a segunda 39 anos de idade. 

 Em contrapartida, os outros 31 entrevistados assumem a existência e a importância 

desse impacto e se pronunciaram, cada qual a sua maneira, conforme os quadros abaixo: 

Quadro 1 – Quanto ao impacto da relação proposta neste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo, hoje as novas mídias trazem, pra gente, uma maior economia com um 

maior alcance e esse impacto nos trouxe uma melhor qualidade de serviços e 

atendimento (E6). 

 

Impactou de forma positiva, pois me agilizou os processos de pesquisa de produto e 

mercado, me fornecendo fontes idôneas e comprovadas em sites e blogs de 

especialistas, que embasam nossos projetos. Isso mostra ao meu cliente que tenho 

conhecimento amplo do negócio deles, aumentando minha credibilidade (E7). 

 

Bom o que acho é que qualquer mídia impacta na relação agência/cliente. Tudo deve ser 

relevante, mesmo que não tenha nada a ver com o business (E10). 

 

O impacto é avassalador, se pensarmos na capilaridade. Porem, me parece mais do 

mesmo, travestido numa forma cada vez mais individualizada. É a mesma massificação 

ideológica/comercial de sempre (...) só que este formato está sendo 

substituído/complementado pelo acesso direto da oferta ao individuo, pelo seu aparelho 

portátil pessoal (E11).  

 

Acho que as novas mídias abrem mais os canais para os clientes da agência. O impacto 

pra mim, como cliente, se dá com mais demanda. Por exemplo, eu preciso ter um site, 

uma fan page no Facebook, Twitter personalizado e assim vai, ou seja, preciso estar 

presente na internet (E18). 

 

O impacto foi muito forte, tanto que valorizou consideravelmente os profissionais da 

minha área (E21). 

 

O maior impacto e ponto positivo das mídias digitais é a rapidez, agilidade e a 

facilidade de qualquer um conseguir acessar e interagir quase que imediatamente com 

qualquer pessoa em qualquer lugar. Essa facilidade de acesso poderia vir a ser 

considerado um problema para as agências, que teoricamente poderiam perder espaço, 

porém eu acredito que sempre terá espaço para ideias bem estruturadas, criativas e 

inovadoras que sempre vão sobressair às ideias comuns e amadoras (E23). 

 

Hoje as agências e anunciantes estão apostando em novas formas de divulgação, como 

as novas mídias, como por exemplo: o link patrocinado, as mídias digitais, estar 

presente nas redes sociais e os anúncios no Facebook (...). A internet é um canal de 
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Quadro 2 – Quanto aos efeitos desse impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicação que trás inúmeras formas de entretenimento, relacionamento, 

comunicação, troca de experiências, dados, conteúdos. Felizmente há outras formas de 

impactar o consumidor no meio digital que não apenas nos sites da internet, aliás, 

mesmo nos sites é possível impactar o consumidor com outras formas de mídia, 

carregadas de vídeos, imagens, sons e interatividade. O celular é uma das formas de 

impactar e conquistar o consumidor no meio digital além da internet, atraves de 

aplicativos, jogos e envios de SMS marketing. (E24). 

 

Esse impacto está sendo fundamental no estreitamento do relacionamento 

agência/cliente para maior recolhimento de informações e reais objetivos à serem 

atingidos (...).Condição esta, que até o surgimento das novas mídias nunca havia sido 

tão fundamental, como também as agências nunca tiveram tanto poder de seus clientes 

(E27). 

 

Então, com essas novas mídias estão se criando novas maneiras de você chegar ao 

público em geral, que essa relação está mudando totalmente, o que antes se produzia 

para impressos, hoje estão totalmente voltados para web (...) com toda essa questão de 

globalização, tudo é muito rápido e o impacto dessa relação é, com certeza, essa 

agilidade de como atingir um número maior de pessoas num tempo menor e com custo 

reduzido também (E33). 

 

 

 

(...) mas imagino que a possibilidade do cliente comunicar-se diretamente com as 

empresas funcionará como um acesso sem intermediários. Se proposta for boa, caberá às 

empresas decidir se respeita a agência ou se negocia sem ela (E1). 

 

Acredito que as mídias (meios) que surgiram depois da internet aceleraram as 

comunicações. É tudo muito rápido e a palavra novidade está em desuso. Nada é mais 

novidade e o hoje, amanhã já é velho. Portanto nesse turbilhão onde todos acessam tudo 

a todo tempo e a toda hora, da rua, de casa, do trabalho, a relação agência e cliente 

mudou justamente no cuidado com essa velocidade. Ao criar  um projeto, uma 

publicidade, uma divulgação para um cliente, a agência não pode simplesmente pensar 

na criatividade e na aceitação; mais do nunca é preciso pensar no sucesso instantâneo no 

tempo de vida útil de tal criação, na penetração nas redes sociais. Então, só para concluir, 

as agências hoje devem ter um departamento que só se preocupa em dar um feedback do 

que rola nas novas mídias. Esse profissional é tão ou mais importante que o que cria ou o 

que lida diretamente com o cliente. A globalização é cruel: ao mesmo tempo que 

consagra num lampejo, destrói num deslize (E2). 

 

Hoje é fundamental a mídia digital, tanto que no momento estou com uma empresa 

especializada trabalhando neste sentido. Não tem como retroceder (E3). 

 

As novas mídias, principalmente as redes sociais, ganharam uma dimensão enorme, já 

representando cerca de 20% do mercado publicitário, o que faz com que a relação 
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agência/cliente passe a dar uma importância cada vez maior pela importância crescente 

que tem para alguns segmentos da sociedade/mercado (E4). 

 

Atualmente não é só o processo tecnológico e novas mídias que interferem na relação 

agencia/cliente, a crescente complexidade da sociedade contemporânea também 

desenvolve profundas e importantes mudanças na dimensão de comunicação e 

consumo. É indiscutível que estas mudanças influenciem comportamentos de consumo 

e consequentemente a maneira de analisá-los, interpretá-los e dirigi-los, ou seja, como 

fazer marketing. A simples oferta de produto não é mais suficiente para atrair e reter o 

cliente. Os consumidores hoje, podem se expressar com tanta liberdade e com tamanho 

alcance que isso confere a eles o poder inédito, que representa ao mesmo tempo 

oportunidades e enormes ameaças aos negócios. Eles passaram de passivos para ativos, 

ganharam voz, têm poder de escolha e opções (...). As agências tem que perceber que o 

privilégio da informação mudou de mão, a opinião de uma pessoa comum, sem os 

filtros dos meios de comunicação tradicionais, ganha cada vez mais credibilidade (...). 

Reclamações, sugestões e desejos dos clientes, podem se transformar em estratégias 

para o negócio, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. É nesse novo 

ambiente que o cliente fala sobre marcas, serviços e produtos. E essas informações são 

muito amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas. Às agências cabem o desafio 

de uma adoção rápida desse novo consumidor e transformá-los em motores influentes 

de seus produtos e serviços, mostrando-se capaz de interagir e envolvê-los para 

desfrutar de um maior nível de experiência da sua marca (E5). 

 

O cliente tem que estar focado no seu core business e o papel da Agência é fundamental 

para conseguir sintetizar e trazer as melhores soluções de comunicação para o público 

com a melhor relação custo-benefício. Assim sendo, as agências tem que estar 

atualizadas às tendências e possuir integrantes com esse know how que contempla 

conteúdo, design, marketing e muita criatividade (E8).  

 

Conseguimos agilidade no retorno com o cliente, reduzir custos de operação tanto para 

o cliente quanto para a empresa (E9). 

 

Com as mudanças tecnológicas proporcionadas pelas novas mídias, o consumidor 

ganha cada vez mais poder (E12). 

 

(...) as novas mídias permitiram que o cliente tivesse uma relação mais direta e 

individualizada, uma vez que o acesso a mesma para qualquer tipo de comunicação é 

muito mais fácil e direto (E13). 

 

Existe uma profunda transformação na relação e na abordagem ao cliente devido a 

possibilidade de interação. A publicidade deixou de ser passiva, somente informar para 

poder se utilizar da interação de seu alvo de forma lúdica e participativa. O estimulo e 

suas reações podem ser avaliadas quase que imediatamente. Desta forma facilita a 

tomada de decisão e continuidade da mídia (E14). 

 

(...) essa relação sem duvida alguma facilita, agiliza, informa, a tempo e a hora, as 

relações agência/cliente, mas por um outro lado, perde-se o contato físico, as famosas 

reuniões, que se não servem para resolver assuntos profissionais, servem para 
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humanizar a relação entre cliente e agência, estreitar os laços, saber com quem se lida, 

as ideias de que compartilha, fazendo vínculos mais fortes que meramente a troca de e-

mails e mensagens nas redes sociais (E15). 

 

Acho que agem gerando novas formas de acesso e de pesquisa sobre a empresa e 

profissionais envolvidos. E, ao mesmo tempo em que geram oportunidades para a 

empresa, geram também uma necessidade de diferencial para as mesmas. Por outro lado 

o cliente, pode ter informações sobre o profissional que facilitem a escolha e/ou 

mantenham a fidelização (E17). 

 

Então, hoje é imprescindível uma integração ampla e contínua entre agência e cliente, 

pois com a questão do monitoramento (acompanhamento do resultado das ações), 

decisões precisam ser tomadas a todo o instante (E19). 

 

A relação cliente/agência eu acho que vai desde o começo, hoje em dia com a internet, 

principalmente com a banda larga, nós ficamos online o tempo inteiro. Então eu acho 

que você agilizou muito as informações, por exemplo: você quase não fala no telefone, 

as pessoas mandam muito mais e-mails e cobram muito mais respostas imediatas; 

principalmente com a popularização dos smartsphones, hoje em dia você está sempre 

conectado, sempre online e consequentemente o cliente cobra a resposta muito mais 

rápida de você. Com relação ao trabalho, hoje em dia você tem a possibilidade de 

explorar ações diferenciadas e soluções que vão muito mais além do que simplesmente 

um anúncio de jornal. Hoje a gente consegue até fazer ações casadas juntando 

marketing de guerrilha, ações na internet, redes sociais pra tentar atingir o público da 

melhor maneira possível (E20). 

 

Acredito que hoje em dia seja bem mais fácil de mensurar o retorno através da 

publicidade online. Os grandes clientes exigem monitoramento das campanhas, o que é 

feito em tempo real e acaba sendo um termômetro, fazendo com que cada vez mais 

exista menos desperdício de verba e dispersão de target (...). Com tudo isso, vivemos 

hoje em uma época mais assertiva graças ao surgimento das novas mídias (E25). 

 

As novas mídias (...) têm contribuído para o aperfeiçoamento de novas ações e sendo 

determinante para estreitar o relacionamento tanto do cliente com a agência, da mesma 

forma que as agências que contribuem com maior criatividade estão propensas a maior 

destaque no mercado, juntamente com o produto ou serviço que popularizam (E26). 

 

Uma empresa que recorre a uma agência demanda a promoção de sua marca, seus 

produtos e/ou serviços junto aos clientes finais. As novas mídias se apresentam como 

uma forma eficaz de aproximar as empresas de seus clientes, uma vez que estes 

veículos de comunicação não possuem limitações geográficas (qualquer pessoa ao redor 

do mundo pode acessar informações sobre sua empresa) e normalmente vinculam as 

percepções destes mesmos clientes sobre os produtos e/ou serviços adquiridos (E29). 

 

As novas mídias vieram para revolucionar o mercado e ao mesmo tempo para 

desestruturar tudo aquilo que sabemos sobre marketing e publicidade. Os avanços nessa 

área têm como principal vantagem a interação direta com os consumidores, mas os 

mesmos, ao mesmo tempo, tornam-se mais exigentes. O fácil acesso às novas mídias 

faz com que as agências sejam obrigadas a produzir um fluxo instantâneo de ideias (...). 
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Figura 2 – Representação do resultado das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fonte: Elaboração do autor  

CATEGORIAS  CITAÇÕES 
 
INTERATIVIDADE 
 
CRIATIVIDADE 
 

 
33 - 100% 
 
33 - 100% 

VELOCIDADE 
 

32 - 96% 

ALCANCE 
 

32 - 96% 

 
ASSERTIVIDADE 
 

 
29 - 87% 

ATENDIMENTO 
 
ESPECIALIZAÇÃO 
 

19 - 57% 
 
17 - 51% 

MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 
 

13 - 39% 

SEGURANÇA 
 
RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO 
 
DEPENDÊNCIA  
 
AUTONOMIA 

10 - 30% 
 
10 - 30% 
 
  9 - 27% 
 
  9 - 27% 

CATEGORIAS  CITAÇÕES 

Com toda essa mudança e exigência no mercado, surge também uma cobrança maior por 

parte dos clientes em relação à mensuração de resultados e a preocupação com o valor 

das marcas. Nesses novos canais de divulgação, um segundo pode fazer toda a diferença 

entre os concorrentes (E30). 

 

As novas mídias abrem um novo campo de trabalho na relação agência e cliente. Trata-

se de um novo canal de negócios para a agência, tendo em vista que o cliente terá a 

necessidade de estar presente nessas novas mídias para manter o seu próprio negócio 

num mundo globalizado. Qualificação, atendimento, eficiência e rapidez são qualidades, 

mais do que nunca, indispensáveis para uma boa manutenção dessa relação. Quem não 

se adaptar à esse impacto tenderá ao fracasso. Não existe a menor chance de retrocesso 

(E31). 

 

As agências continuarão a ter sua função. Porém função diferente da praticada agora já 

que muita coisa poderá ser resolvida de forma mais pratica dentro da própria empresa 

cliente. Penso que a chave estará na geração de conteúdo (E32). 
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Figura 3 – Ilustração dos entrevistados quanto ao gênero 
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Figura 4 – Ilustração dos entrevistados quanto à idade 
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Alguns aspectos a serem observados nas figuras 3 e 4: 

- O predomínio do gênero feminino no universo da amostra não é tão grande, mas reflete a 

atual realidade do setor.  

- Segundo várias fontes pesquisadas, a média das idades é um fator que tende a descer, 

uma vez que a resistência de pessoas mais velhas às novas tecnologias, ou melhor, as 

novas mídias, é maior em detrimento as mais jovens.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a análise dos dados apresentada, observa-se que um dos fatores mais 

importante do mercado do século XXI é ser interativo. Tanto as mídias tradicionais quanto 

as novas mídias são caminhos irreversíveis. Para Schultz e Barnes (2001) as novas mídias 

criaram novas formas de canais de marketing e comunicação, nos quais os vendedores e 

compradores se comunicam de maneira fácil, efetiva e instantânea. Por exemplo, os 

consumidores de hoje podem explorar e comparar produtos e serviços de todas as partes do 

mundo. Conseguem substituição imediata ou assistência técnica de itens que já possuem. 

São capazes de pesquisar inúmeros bancos de dados, buscando informações sobre produtos 

e serviços para satisfazer seus desejos e necessidades. Na realidade, é o deslocamento da 

tecnologia da informação da agência para o consumidor que está criando várias formas de 

transição características do mercado do século XXI (TAPSCOTT, 2010). 

Outro fator essencial para a maneira como vivemos e trabalhamos hoje chama-se 

criatividade. Como diz o economista Paul Romer (1990), da Universidade de Stanford, 

para impulsionar os grandes avanços no padrão de vida – sem falar nas vantagens 

competitivas de mercado – não bastou cozinhar mais, foi preciso aperfeiçoar as receitas.  

A criatividade passou a ser valorizada – isto é, os sistemas evoluíram a fim de 

encorajá-la e aproveitá-la – pois novas tecnologias, novos setores, novos recursos e outros 

fatores econômicos positivos derivam dela. Consequentemente, nossa vida e sociedade 

passaram a ecoar um éthos criativo. Éthos é “o espírito ou natureza fundamental de uma 

cultura”. É o nosso compromisso com a criatividade em suas múltiplas facetas que forja o 

espírito da nossa era (FLORIDA, 2011). 

Para Costa (2009), um bom exemplo para falarmos de velocidade e alcance (as duas 

últimas principais categorias consideradas mais influentes neste estudo) são os atuais 

telefones celulares. O uso do celular como nova mídia, seja para trocar informações, 

comandar crimes, organizar manifestações políticas, eleger e depor governantes, ou 

informar cidadãos de maneira veloz e em qualquer lugar, explicita claramente a 

necessidade de uma discussão sobre suas utilidades – moralmente defensáveis ou não. 

Usado não apenas como aparelho de comunicação interpessoal, o celular alimenta 

informações na rede, recebe-as, emite-as, fotografa, grava vídeo, é emissor e receptor de 

informações de toda espécie. Converge com outros artefatos da mídia – todos os aparelhos 
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de comunicação – em todos os lugares onde haja recepção de sinal. O sinal digitalizado 

permite combinar num único chip os sinais de diferentes tecnologias para dispersá-los em 

diferentes aparelhos, seja em casa (com fio ou sem fio), seja mundo afora por meio de 

alguma conexão qualquer de rede. 

Ao assumir no título deste estudo a palavra “impacto” (Como as novas mídias 

impactam na relação agência de comunicação e cliente), só essas quatro categorias, acima 

mencionadas (interatividade, criatividade, velocidade e alcance), já explicam tal condição. 

Obtivemos mais oito além dessas, que só vieram a reforçar a importância, a relevância e a 

necessidade do mesmo. 

Este estudo aponta que não só as novas mídias, mas também todo o universo das 

tecnologias digitais trazem grande impacto na relação agência e cliente assim como no 

processo de gestão de comunicação e marketing, pois promovem e otimizam a troca de 

dados entre os vários departamentos de uma organização e também com os diversos 

stakeholders
13

 e diversas fontes de informação que fazem parte de seu ambiente de 

negócio. Ao ter todos esses dados digitalizados e armazenados em bancos de Datacenter 

conectados em rede, é possível desenvolver plataformas de interface que integram e 

convertem tais dados em informação a serem consideradas em decisões em tempo real.  

Segundo Tapscott (2010), digitalmente falando, o mundo era diferente em 1997. Não 

havia Google, Facebook, Twitter nem Blackberrys. O YouTube não existia; você tinha que 

assistir a um videoclipe na televisão. Mesmo assim, já era possível perceber o potencial 

dessa nova avassaladora tecnologia e como o impacto que essa nova mídia causaria nos 

meus clientes e na maneira que poderia mudar essa relação.  

Avance uma década e meia (nossos dias atuais) e a “geração internet” amadureceu. 

Em todo o mundo essa geração está inundando os locais de trabalho, o mercado e todos os 

nichos da sociedade. Ela está introduzindo no mundo sua força demográfica, sua sabedoria 

midiática, seu poder de compra, seus novos modelos de colaboração e criação de filhos, 

seu empreendedorismo e seu poder político. Nada disso significa que as hierarquias vão 

                                                        
13 Palavra da língua inglesa, usada em português, que significa todas as pessoas físicas ou jurídicas que são 

direta ou indiretamente afetadas pelas atividades da organização e que também exercem sobre ela alguma 

influência, tais como: empregados, clientes, fornecedores, credores, proprietários e outros que têm alguma 

ligação com a organização ou são afetados por suas atividades.Também tem sido usada a expressão “grupos 

de interesse” para designar stakeholder (LACOMBE, 2009). 
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desaparecer por completo. A sociedade ainda precisa de autoridade e controle em setores 

que vão desde a educação de crianças e as leis executivas até a justiça e a ordem. Mas, à 

medida que essa geração for ganhando influência, haverá uma propensão para redes ao 

invés hierarquias, colaboração aberta ao invés de comando, consenso ao invés de regras 

arbitrárias e capacitação ao invés de controle. Como estudantes, crianças e consumidores, 

eles estão pressionando as escolas, famílias e mercados para que mudem. Como mão de 

obra intelectual, educadores, líderes de governo, empresários e clientes, eles serão uma 

força transformadora incontrolável, conclui Tapscott (2010). 

Castilho Costa (2006), completa afirmando que as novas tecnologias de 

comunicação, a comunicação em rede e a distância não podem mais ser consideradas como 

apenas um setor da sociedade; são parte integrante do tecido social, por onde transitam 

ideias e informações, por onde se estabelecem e se reforçam novos laços sociais e onde as 

identidades passam a ser construídas. Isso faz com que a comunicação deixe de ter um 

papel coadjuvante, quer no espaço público, quer no privado, para assumir um papel 

protagônico e estratégico na administração.  
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7. PERCEPÇÃO DO AUTOR 

O boca a boca sempre foi um fator importante para os negócios. O que realmente 

aconteceu é que ele tornou-se mais eficiente, aliás, muito mais eficiente. Hoje, essa 

conversa acontece online. Porém, em vez de duas pessoas falarem sobre as possibilidades 

de algum negócio, milhares e, algumas vezes, milhões de pessoas estarão ou participando 

ou acompanhando a conversa. 

É inteiramente novo esse mundo que estamos vivenciando. Um mundo em que o 

relacionamento com pessoas influentes e com estratégias de otimização de ferramentas de 

busca é igualmente importante. Onde as notícias que você gerar serão passadas adiante e se 

espalharão pelo mundo com muita rapidez.  

A internet efetivamente oferece aos profissionais de comunicação e marketing um 

novo modo de fazer as coisas; uma vez que antes dela, as únicas maneiras significativas de 

fazer com que a organização fosse notada eram: investindo em algum tipo de propaganda 

ou tentando conseguir publicidade gratuita na mídia (assessoria de imprensa). Contar a 

história de sua organização diretamente a quem quer que seja, via grande rede, é algo novo, 

até agora, uma vez que, outrora, nunca havia sido possível atingir um público potencial de 

milhões sem investir grandes somas de dinheiro com propaganda ou obtendo cobertura da 

mídia. 

À medida que a linha que separa a comunicação e o marketing na internet se torna 

cada vez mais tênue, a ponto de ter ficado praticamente invisível, a escolha da melhor 

mídia nem sempre é tão óbvia quanto era no passado. O fato é que todas essas ferramentas 

e técnicas se convergem e se complementam. E o grande problema é que a velocidade com 

que elas evoluem é absurdamente tão rápida que a qualquer momento pode tornar esse 

estudo e inúmeros profissionais da área obsoletos. 

Surge um universo de potencialidades para o aumento da eficácia da comunicação da 

agência. Ao mesmo tempo, o cliente passa a ter em suas mãos um meio de interagir com 

seus consumidores, com liberdade e autonomia, aumentando o seu controle sobre o 

processo, o seu nível de envolvimento e, também, suas exigências.  

São várias as considerações que poderíamos discutir aqui, mas duas, especialmente, 

nesse estudo, me chamaram muito a atenção. São elas: 



52 

 

 
 

6.1 – Nas entrevistas 

Basicamente todos entrevistados que não mencionaram, em suas respostas, com 

clareza e objetividade a importância das categorias observadas: interatividade, criatividade, 

velocidade e alcance, deixaram a entender as mesmas. Principalmente quando 

começávamos uma “conversa em off” – entrevista terminada e a conversa se prolongava, 

agora, de uma forma mais descontraída e informal (LAGE, 2003). 

A nitidez dos conceitos de Novas Mídias e Redes Sociais também ainda não estão 

muito claros e, consequentemente, essa confusão foi inevitável por parte de alguns dos 

entrevistados. Em compensação a disposição em falar sobre o assunto foi surpreendente, 

sendo, inclusive, que alguns entrevistados fizeram questão de participar da entrevista. 

Outra preocupação foi em relação com as comunidades virtuais que criam seus 

próprios sites na internet, podendo exercer influência positiva ou negativa sobre a 

formação da imagem da marca e os resultados de negócios da empresa. Nesse sentido, 

Hagel e Armstrong
14

 consideram um dos fatores-chave para a expansão dos negócios na 

web o surgimento das comunidades virtuais, baseadas na motivação de socialização por 

parte dos usuários, o que possibilita incrementar a característica de interatividade dessa 

mídia. 

Segundo Limeira (2007), para muitos a realidade virtual substitui a realidade 

material concreta, como fonte de prazer e realização, e a expectativa de que os 

acontecimentos virtuais possam se materializar traz estímulo e engajamento.  

A resistência às novas tecnologias e principalmente às novas mídias é latente quando 

se trata de faixa etária de empresários e clientes, isto é, quanto mais velha é a pessoa, maior 

é a sua resistência (SCOTT, 2008). Porém nesta amostra notou-se a mesma também na 

faixa adulta, ou seja, dos 20 aos 59 anos de idade
15

.  

E finalmente, conforme já mencionamos anteriormente, os entrevistados (em 

maioria) se mostraram muito preocupados com confidencialidade de seus nomes e 

empresas. Assim sendo, foi feito um acordo que os mesmos não seriam divulgados. 

                                                        
14 HAGEL, J.; ARMSTRONG, A. G. Net gain: expanding markets throught virtual communities. Cambridge: 

Harvard Business School Press, 1997. 
15 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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6.2 – No transcorrer deste estudo 

A velocidade de comunicação possibilita trocas comerciais e de informações em 

âmbito global, o que torna cada vez mais necessário que as agências e clientes busquem 

soluções de comunicação eficientes, a fim de alcançarem positivamente suas metas. Com o 

objetivo de buscar a eficácia na comunicação das agências, os profissionais envolvidos 

precisam dedicar enorme atenção à forma como se expressam, tanto ao falar quanto ao 

escrever. Não se trata apenas de correção gramatical, mas de uma comunicação com 

simplicidade, objetividade, clareza e precisão, elementos que formam a base para o sucesso 

das trocas de informações e, consequentemente, permitem o desenvolvimento igualmente 

bem-sucedido dos processos naturais do dia-a-dia profissional (TEIXEIRA, 2007). Cito 

isso porque muitos profissionais da área, clientes e fornecedores estão adquirindo o hábito 

de falar e, principalmente, escrever como se estivessem enviando um SMS (mensagem de 

texto via telefone celular) ou teclando em redes sociais - em ambos os casos não se respeita 

as normas ortográficas da língua portuguesa e tudo é muito simplificado, por exemplo: 

também = tb;  você = vc; porque = pq; muito = mt; e assim por diante. Segundo Berlo 

(1979), é importante buscarmos algum meio de tratar o processo que aumente a 

compreensão e a efetividade, mas evite a distorção ou a simplificação excessiva. 

E, finalmente, algumas respostas que mais chamaram atenção corroborando na 

conclusão desse estudo:  

- E2: as agências hoje devem ter um departamento que só se preocupa em dar um feedback 

do que rola nas novas mídias. Esse profissional é tão ou mais importante que o que cria ou 

o que lida diretamente com o cliente. A globalização é cruel: ao mesmo tempo que 

consagra num lampejo, destrói num deslize. 

- E5: o novo consumidor é digital, ele interage com seus pares e redes sociais para obter 

informações e recomendações sobre as decisões de compra; espera uma maior variedade 

de serviços e produtos; sente menos necessidade de ser fiel; gosta de sentir conexão com o 

produto ou marca, quer saber o que ela tem a transmitir em termos emocionais; querem se 

sentir especiais, como parte do processo de compra e querem compartilhar os benefícios e 

também os riscos do produto/serviço. Nunca as agências tiveram tanto acesso à tecnologia 

para conhecer seus clientes e aprender a se relacionar com eles. As agências que 

souberem utilizar as redes de informações podem ser excelentes bases de dados. 
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Reclamações, sugestões e desejos dos clientes, podem se transformar em estratégias para 

o negócio, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. É nesse novo ambiente que o 

cliente fala sobre marcas, serviços e produtos. E essas informações são muito 

amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas.  

- E24: o consumidor quer ver e ser ouvido quer participar e gasta dinheiro para tornar 

isso possível, basta agora às empresas saberem trabalhar de formas diferenciadas e 

atingir o seu consumidor onde ele está.  

- E32: as agências continuarão a ter sua função. Porém função diferente da praticada 

agora já que muita coisa poderá ser resolvida de forma mais pratica dentro da própria 

empresa cliente. Penso que a chave estará na geração de conteúdo.  

Essa última resposta é uma ação, ou melhor, uma tendência que já está acontecendo 

no mercado, onde vários clientes das agências e do próprio Grupo X em questão, já 

passaram a tratar grande parte das suas mídias digitais “in house”, ou seja, dentro da sua 

própria empresa. Fenômeno compreensível, principalmente quando se trata de pequenas e 

médias empresas, uma vez que o tempo de resposta (velocidade) e a interatividade se 

tornam muito mais reduzidos; sem contar o feedback em tempo real e outras vantagens. A 

geração de conteúdo (e a criatividade), atualmente, nunca foi tão importante pra manter 

esses mesmos clientes, uma vez que requer de quem quer que faça: tempo – que o mercado 

não tem e as agências, ainda, vendem.   

Parafraseando Taspscott (2010), só para exemplificar, acho que o velho modelo de 

RH (recursos humanos) – recrutar, treinar, supervisionar e reter – deveria ser arquivado. 

Em seu lugar, as empresas deveriam adotar um novo modelo – iniciar, engajar, colaborar e 

evoluir. Aquelas velhas entrevistas de emprego também estão ultrapassadas. O diálogo é a 

melhor maneira para contratar. E os primeiros três meses são um período no qual o 

funcionário está avaliando a empresa, e não o contrário. De fato, o mundo mudou. 
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8. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

De modo a dar continuidade ao conhecimento gerado nesta dissertação, são 

sugeridos os seguintes caminhos para pesquisas futuras: 

i) Novas Mídias e Redes Sociais – conceitos e aplicabilidades; 

ii) As inovações incrementais que passam as agências de comunicação e marketing – quais 

são, como identificar e seus efeitos internos e externos; 

iii) O novo dialeto da internet e suas consequências; 

iv) O comportamento do consumidor frente às novas mídias. 

v) Profissões em extinção e novas atribuições – um fenômeno pós-internet. 

vi) Até que ponto culturas interagindo com outras culturas e as mais diversas ideologias, 

concepções antropológicas, morais e religiosas, irão conseguir preservar sua identidade? 
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