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Metodologia e Perfil da Amostra
Quem entrevistamos, como e onde?



Perfil

AnáliseMétodo Amostral

Tomadores de decisão em 
Agências de Propaganda do 

RS (Sócios e gestores).

Conhecer a posição da ABAP-RS 
junto aos tomadores de decisão das 

Agências de propaganda para 
cristalizar a sua IMAGEM, identificar 
os seus diferenciais competitivos, os 
pontos de contato com a instituição 

que geram valor e aqueles que 
afetam, de alguma forma, o seu 

desempenho perceptivo.

Objetivos

Método quantitativo.

Amostra por julgamento, 34 
publicitários donos de Agências ou 

com alto poder de decisão. 

Questionário estruturado online de 
auto-preenchimento.

Período de realização das entrevistas 
de 01/10/2015 a 18/11/2015.

Análise de Situação

Performance/Atratividade da 
ABAP-RS.

Metodologia
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Amostra
Perfil do Entrevistado

Homem com 44 anos e 22 anos de atuação é o perfil 
médio dos gestores.

Quem hoje possui 44 anos faz parte da chamada 
geração X. 

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

9

55
-5

9

60
-6

5

M
ai

s 
65

4,2
8,38,3

41,7

29,2

8,3

10
 a

 1
4 

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

9 40

4,2

16,7
12,5

29,2

20,8
16,7

H
om

en
s

M
ul

he
re

s

12,5

87,5

Idade Tempo de Atuação no 
Mercado Sexo

Média 44,6
Mediana 42,0
Moda 37,0
Desvio-padrão 9,5

Média 22,0
Mediana 21,0
Moda 30,0
Desvio-padrão 8,9

Base: 30 entrevistados
Fonte: Segmento Pesquisas
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Amostra
O perfil das agências dos 
entrevistados

A maioria mostraram-se agências com tradição 
no mercado. A média do tempo de mercado das 
agências é de 22 anos, muito próxima da 
mediana (21 anos).

Número de Funcionários

Média de 41
Mediana de 15

Média 41
Mediana 15
Moda 15
Desvio-padrão 87
Máximo 426
Mínimo 3

Número de Clientes

Média de 21

Média 21
Mediana 14
Moda 20
Desvio-padrão 39
Máximo 200
Mínimo 4

Tempo de Mercado Agência

Média 22
Mediana 21
Moda 30
Desvio-padrão 8,9
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Amostra
Zonas de Atuação das Agências

Além do RS, as agências atuam nas regiões 
sudeste e sul, principalmente.

Base:  34
Fonte: Segmento Pesquisas

Mercados de atuação

Região Sul  37,5%

Somente Rio Grande do Sul  20,8%

Região Sudeste  16,7%

São Paulo 4,2%

Região 
Nordeste  4,2%

Região Centro-Oeste  4,2%
Todo o 
Brasil 
41,7%

Exterior
12,5%
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Percepções atuais sobre o mercado publicitário gaúcho.
Associações, momento, forças, fraquezas, desafios e oportunidades.



Associações - A primeira palavra que vem.
O mercado publicitário gaúcho 
está estagnado e problemático.

Se a primeira impressão é a que vale, as 
associações com o mercado publicitário 
gaúcho merecem uma atenção especial pelos 
gestores da ABAP-RS.

Afinal, 76,4% dos profissionais entrevistados 
utilizaram palavras negativas.

Há três grupos de associações negativas, 
sendo duas significativas. A primeira está 
relacionada com uma percepção de que o 
mercado está estagnado, fraco, lento, 
pequeno... A segunda, uma desconformidade 
com a realidade dos negócios, que está difícil, 
complicado, problemático.

Quem utilizou uma palavra positiva, por outro 
lado, na verdade percebe oportunidades para o 
momento atual. Dizem que está em 
transformação, falam em oportunidade e ser 
um mercado promissor.

Se você fosse descrever o mercado publicitário gaúcho em uma palavra, qual seria? (Espontânea).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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O momento atual do mercado publicitário

Declínio!
As percepções dos profissionais de Agência sobre o 
momento atual do mercado publicitário reproduzem, em 
intensidade, as associações que melhor descrevem o 
mercado publicitário gaúcho  (82,4% consideram que o 
mercado atual está em declínio e 76,4% utilizaram uma palavra 
negativa para caracterizar o momento atual do mercado 
publicitário no RS). 

Eles sinalizam com muita clareza que este momento de 
declínio é justificado, basicamente, por um ciclo coerente e 
lógico. Afinal, o mercado está em recessão, a crise econômica 
é importante, que afeta os clientes. “Eles estão investindo 
menos”. Por consequência as agências faturam menos e 
enxugam os seus quadros. Logo, o mercado está em declínio.

Já os que consideram que o momento atual é de estabilidade 
justifica incluindo a palavra crise (apesar da crise...)

Declínio

0%

17,6%

82,4%

Estável

Crescimento

Como você percebe o momento atual do mercado 
publicitário no RS ? (Estimulada).
Base: 34 - Fonte: Segmento PesquisasCrise 

econômica 
Recessão

Clientes 
investindo 
menos

Agências 
demitindo, 
enxugando.

Mercado em 
declínio
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O momento atual do mercado publicitário
Qual o motivo da percepção?

Qual o motivo da sua percepção? (Espontânea).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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Qual a principal dificuldade do mercado publicitário do RS ? (Espontânea).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

As dificuldades do mercado publicitário
As dificuldades estão fora das 
agências e passam pela crise 
econômico.

A crise traz a recessão e a queda dos 
investimentos das empresas. Além disso, o 
cliente tende a ter atitudes conservadoras e 
dificultar ações novas de comunicação, de 
fazer diferente.

“Nossos anunciantes não vêm acompanhando 
as evoluções na comunicação e na relação com 
os consumidores atuais. O resultado é uma 
busca por novos resultados através de velhas 
soluções”. 

Já a concorrência é desleal e tem os 
autônomos e o amadorismo do mercado.

0,66%

Crise
40,33%

SE
G

M
EN

TO



Quis as principais mudanças que ocorreram no mercado publicitário do RS ? (Espontânea, múltipla)
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

A principal mudança no mercado?
A onda digital e suas 
consequências. 

Mais da metade dos entrevistados identifica e 
reconhece a onda digital e a transformação do 
modelo de negócio das agências como a 
grande mudança.

A questão é que uma pode ser consequência 
das outras. A influência da mídia digital 
impactou o modelo de remuneração das 
agências, que trouxe consequências para o 
business model como um todo.
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Quis serão os desafios da indústria da comunicação no RS no futuro?  (Espontânea, múltipla)
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Os desafios da indústria para o futuro.
A busca pelo modelo de 
negócio adequado ao 
novo momento.

Migrar para um novo modelo de 
negócio, se reinventar, atualizar-se 
com as novas tendências e 
tecnologias.
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Quais as oportunidades para crescer?
Adaptação ao contexto 
digital e ao contexto 
econômico.

Ser competitivo no mercado digital e 
fortalecer o valor da marca: as 
principais oportunidades de mercado 
em um cenário de mudança e crise 
econômica.

Quis são as maiores oportunidades para o crescimento do mercado publicitário no RS?
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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As agências gaúchas na visão dos entrevistados.
Forças, qualidades, comparações, expectativas e etc.



A força/qualidade das agências gaúchas.  

Capital 
humano.
Empresas inovadoras e de alto 
desempenho já perceberam que um dos 
fatores críticos para o sucesso das 
empresas passa por seus talentos. 

Os entrevistados reconhecem o 
diferenciado capital humano do mercado 
gaúcho como sua principal qualidade e 
ferramenta capaz de aproveitar as 
oportunidades e superar os desafios do 
momento.

Quis são as maiores oportunidades para o crescimento do mercado publicitário no RS?
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Talento
Criativo

Profissionais
Qualificados

Capacidade de lidar com problemas
Superar obstáculos
Visão empresarial

Relacionamento com os clientes
Etc.
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As fraquezas e as fragilidades 
das agências.
Os sete pecados 
capitais das agências 
gaúchas.

1. Desunião
2. Conservadorismo
3. Falta de coragem
4. Falta de inovação
5. Desmobilização
6. Falta de tecnologia
7. Orgulho e arrogância

E as três maiores fraquezas e fragilidades das agências gaúchas? (Espontânea, múltipla)
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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A comparação entre 2015 e 2014
Apesar da crise, a 
maioria das agências 
fazem uma 
comparação positiva 
sobre os resultados de 
2015 em relação ao 
ano passado.

Dois terços dos profissionais 
entrevistados entendem que 
neste ano a situação está melhor/
muito melhor ou igual ao ano 
passado.

Comparando 2015 com 2014, você diria que os resultados da sua agência serão:  (Estimulada).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Muito Melhores+Melhores+Igual

Muito Piores+Piores

67,6%

32,4%

67
,6

%
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A expectativa para os negócios
Otimismo nos 
negócios. Confiança 
é a palavra-chave.

Apesar da clareza de que o 
momento experimentado é 
desafiador, a expectativa para 
os próximos dois anos é 
positiva.

Esse comportamento reflete 
algumas das investigações 
desse estudo, que traz um 
perfil de problemas externos, 
ou seja: vivemos uma crise, 
mas aqui dentro as coisas não 
estão tão mal assim.

Qual a sua expectativa para os negócios da sua agência em relação aos próximos dois anos::  
(Estimulada).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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Quais são os serviços oferecidos para os seus clientes? (Estimulada).
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Os serviços oferecidos
Inteligência, mídia e 
criação é o mix 
dominante.

Percebe-se uma dominância de 
serviços mais tradicionais.

Apesar da maioria das agências 
oferecerem serviços digitais, ainda há 
espaço para a evolução dessas 
entregas por mais players do 
mercado.

Áreas ainda mais contemporâneas, 
como Gestão de Informação e Dados, 
Monitoramento de ROI, E-Commerce 
são exploradas pela minoria das 
agências.
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Quais os serviços mais valorizados 
pelos clientes das agências?
Estratégia e 
Criatividade.

Profissionais estão dizendo que 
criatividade é commodities neste 
mercado.

O diferencial está no entendimento 
do negócio do cliente, e na forma 
de construir estratégias e 
planejamento de valor. 

Área digital em crescimento.

Quais os serviços mais valorizados pelos clientes das agências?.
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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E os menos valorizados?
Tudo o que remete a 
comunicação 
tradicional e impressa.

Necessidade de monitorar o 
consumidor nas diversas 
plataformas de mídia.

Entre o  “on e o off” há inúmeras 
alternativas para anunciar, que 
precisam ser analisadas em 
profundidade para a obtenção de 
resultados otimizados.

Quais os serviços menos valorizados pelos clientes das agências?.
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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Quais as principais mudanças na 
agência.
Tecnologia e processos 
são a base da mudança.

Resultados positivos para as 
agências. Afinal, as principais 
mudanças refletem as 
necessidades de atualização do 
novo mercado.

“Digital, processos e inovação” 
são palavras-chaves deste 
cenário.

Quais as principais mudanças que aconteceram na sua agência?
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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Qual o modelo de remuneração mais praticado na sua agência? (respostas múltiplas)
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

O modelo de remuneração
A maioria das agências, 
em média, pratica duas 
formas de remuneração.

O fee supera o comissionamento 
como modelo de remuneração mais 
popular.

Curiosamente, enquanto o mercado 
questiona a transição para um novo 
modelo de negócio, nenhum 
entrevistado afirmou que pratica 
remuneração sobre desempenho de 
vendas.

A maioria das agências, em média, 
possui dois modelos de remuneração.

Confira ao lado os mais populares 
isoladamente, e abaixo em duplas.
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Representatividade da Mídia Online nos 
Investimentos
Assunto muito falado, 
pouco explorado.

Os grandes números
Média = 14%
Moda = 10%
Mediana = 10%
Desvio padrão = 16,52%

Quanto representa, em %, o total de investimentos em mídia online atualmente na sua agência?.
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas
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Para relembrar:

Média
Em estatística a média é o valor que aponta para 
onde mais se concentram os dados de uma 
distribuição.

Moda
Em estatística descritiva, a moda é o valor que 
detém o maior número de observações.

Mediana
Na estatística e teoria da probabilidade, a mediana 
é o valor numérico que separa a metade superior 
de uma amostra de dados da metade inferior

Desvio Padrão
Ele mostra o quanto de variação ou "dispersão" 
existe em relação à média (ou valor esperado).



Quanto representa, em %, o total de receita dos serviços online atualmente na sua agência?
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Representatividade da Mídia Online Na 
Receita
Mais receita do que 
investimentos.

Os grandes números
Média = 22,0%
Moda = 15,0%%
Mediana = 15,0%
Desvio padrão = 24,75%
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Qual será o principal desafio do seu negócio nos próximos anos?
Base: 34 - Fonte: Segmento Pesquisas

Qual será o desafio?
Além da transformação,
a adaptação.
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www.segmentopesquisas.com.br

Rua Vieira de Castro, 143
Porto Alegre - RS

51 3330 3445


