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RESUMO 

 

 

No presente trabalho a hipótese de que agências de publicidade online não 

possuírem uma filosofia voltada para projetos foi comprovada, mostrando que, 

conforme dados da pesquisa, empresa neste ramo encontram-se ainda no nível 0 no 

patamar de intenção de melhoria. 

As principais práticas identificadas foram a gerência de custo, escopo, tempo 

e qualidade, dos quais custo, tempo e escopo são as com maior destaque. Em 

contrapartida, gerência de aquisição, integração, recursos humanos e riscos são 

considerados menos relevantes - com ênfase para gerência de recursos humanos, 

que foi evidenciada como importância bastante inferior se comparado com o prazo 

das entregas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos projetos sofre alterações ao longo do seu desenvolvimento e 

raras são as vezes em que no final ele é exatamente como foi planejado 

inicialmente. Empresas voltadas para projetos que divulgam para o grande público 

consumidor no Brasil tendem a priorizar ações voltadas para o produto ou para a 

gestão destes esforços, tais como configuração e composição do produto, logística, 

contrato com fornecedores e outras diversas atividades, deixando em segundo plano 

a comunicação final com o consumidor. 

Esta priorização é perfeitamente compreensível, uma vez que para 

comunicar um produto ou serviço é preciso que ele esteja bem definido. Porém, 

quando é necessário iniciar a comunicação com o público final, a agência de 

publicidade responsável fica com diversas limitações projetuais para elaborar e 

entregar o trabalho em meio à tantas alterações ao longo do projeto inicial, bem 

como solicitações de mudanças que ficam à mercê dos caprichos do cliente.  

Agências de comunicação são conceitualmente voltadas para projetos, a 

questão levantada neste trabalho é que estas empresas, no geral, não possuem 

uma filosofia voltada para projetos bem definida - hipótese reforçado pelo 

estereótipo do publicitário que passa a noite acordado finalizando um trabalho. 

Tendo em vista este cenário, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar as melhores práticas de gerenciamento de projetos em empresas de 

publicidade online e quais apresentam um resultado esperado em um curto prazo, 

bem como a maturidade dos gerentes de projeto neste segmento na cidade de 

Curitiba. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para este trabalho é necessário deixar claro alguns conceitos e diferenças 

de conceitos. 

 

2.1 Diferença entre publicidade, propaganda e marketing 

 

Apesar dos três termos acima sejam utilizados de forma indistinta no Brasil, 

Vidal Serrano considerar ñpublicidadeò como ño ato comercial de ²ndole coletiva, 

patrocinado por ente público ou privado, com ou sem personalidade, no âmago de 

uma atividade econômica, com a finalidade de promover, direito ou indiretamente, o 

consumo de produtos e serviosò (NUNES JĐNIOR, 2001), ou seja, s· ® 

considerado publicidade se envolve relação de consumo. Uma empresa anunciar um 

produto ou serviço é considerado publicidade, pois é anunciado com intuito de 

venda. 

ñPropagandaò, por sua vez, ® classificada como ñtoda forma de 

comunicação, voltada ao público determinado ou indeterminado, que, empreendida 

por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, tenha por finalidade a propagação 

de idéias relacionadas à filosofia, à política, à economia, à ciência, à religião, à arte 

ou ¨ sociedadeò (NUNES JĐNIOR, 2001). Dessa forma ® poss²vel entender 

ñpropagandaò como a dissemina«o de ideias e conceitos que n«o envolvam rela«o 

comercial, mas sim idealismo. Isso se reforça ao analisar a origem da palavra, do 

latim propagare, utilizada largamente em textos religiosos da Igreja Católica para 

disseminar o ideal cristão, como se pode analisar na epístola em anexo à este 

trabalho, texto original em latim. 

ñMarketingò, por fim, pode ser definido de forma simples como a ação que 

ñsupre necessidades lucrativamenteò (KOTLER, 2007, p§g 4). Isto ®, trata-se de 

identificar uma necessidade de um público determinado e vender uma solução em 
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forma de produto ou serviço. O marketing contempla a análise dessas necessidades, 

estudo de mercado e, também, a publicidade. O senso comum erroneamente utiliza 

ñpropagandaò ou ñpublicidadeò como sin¹nimos de marketing, por®m, este ® um 

conjunto de práticas e técnicas muito mais abrangentes e estratégicas que os dois 

anteriores. 

Com bases nesses conceitos, agências de publicidade online estão 

vinculadas ao anúncio de produtos ou serviços focados no consumo, e não na 

propagação de ideais. Devido à normatização dos termos no Brasil, você pode 

encontrar os conceitos de propaganda e publicidade misturados na argumentação 

deste texto a fim de garantir uma melhor fluidez do texto e evitar a limitação de 

conceitos por parte do leitor. 

 

2.2 Definição de uma agência de publicidade 

 

 

De acordo com a definição do Dicionário de Comunicação (2001, pág 14), 

uma ag°ncia ® ña empresa de presta«o de servios, especializada no planejamento 

organização e execução de programas de propaganda ou publicidade para seus 

clientesò. Com base nisso pode-se notar que a agência cuida dos conceitos 

apresentados anteriormente sobre propaganda e publicidade e, apesar de não fazer 

necessariamente a confecção do material, é responsável pela sua veiculação e 

qualidade. Ainda segundo essa fonte, algumas agências não se restringem apenas à 

propaganda, mas também prestam serviços de promoção de eventos, relações 

públicas e outros afazeres. 

 

 

2.3 Fluxo interno de uma agência de publicidade na internet 
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O processo interno em uma agência de publicidade online se resume 

sequencialmente em oito etapas: 

¶ Coleta de dados e escopo, também chamado briefing; 

¶ Aprovação de conceito e planejamento de comunicação; 

¶ Criação e elaboração de amostras; 

¶ Alterações solicitadas pelo cliente; 

¶ Nova aprovação das alterações; 

¶ Produção final. 

¶ Veiculação; 

¶ Apresentação de resultados. 

De forma mais detalhada podem ser verificados os processos no quadro 

abaixo: 

 












































