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Introdução 

Este relatório de estágio incide na análise concorrencial de anúncios publicitários, usando a 

pergunta de partida “em que consiste a análise dos anúncios da concorrência numa agência de 

publicidade e qual a sua utilidade?” A investigação resultou de um estágio curricular de três meses, 

na agência de publicidade Draftfcb, em Lisboa, de 2 de setembro de 2013 a 30 de novembro de 2013. 

Pretende-se compreender a importância da análise de anúncios publicitários da concorrência para as 

marcas, descrever como é feita esta análise numa agência de publicidade e refletir sobre a eficácia 

desta análise para as relações agência-marca e marca-consumidor.  

A Draftfcb Lisboa é uma agência de publicidade multinacional, com sete anos de experiência 

no mercado Português. O departamento do Contacto, nesta agência, é perspetivado como o “sistema 

operativo” da relação entre o cliente e os criativos. Os profissionais deste departamento fazem muito 

mais do que apenas contactar clientes - são gestores de relações para realizar negócios. 

Consequentemente, torna-se útil aprofundar uma das incumbências desta profissão, que é a análise 

dos anúncios publicitários das marcas concorrentes com as dos seus clientes.  

No enquadramento teórico deste trabalho, são focados conceitos como a publicidade, a 

marca, o capital de marca, a concorrência e os anúncios publicitários. A marca é dos conceitos mais 

controversos do Marketing; este trabalho apresentará uma visão de brand equity baseada no cliente 

(Keller 1993, 2001; Aaker, 1996). A experiência proporcionada pela Draftfcb permitiu o recurso à 

observação, durante os três meses do estágio. Por ter sido considerada como membro da “família” do 

Contacto pude igualmente recorrer à análise documental, que foi aplicada aos documentos fornecidos 

sem qualquer limitação. Adicionalmente, a abertura demonstrada, por parte dos profissionais que 

acompanharam este estágio, permitiu o planeamento de entrevistas a accounts e a outros 

especialistas. 

 O trabalho está estruturado em seis secções. Na primeira secção, são explicitados os objetivos e 

as opções metodológicas do trabalho. Na segunda secção, é elaborado um enquadramento teórico 

aos conceitos-chave: publicidade, marca, capital de marca, concorrência e anúncios publicitários. A 

terceira secção é dedicada ao estágio. Numa primeira instância, é apresentada a instituição de 

acolhimento, seguidamente explana-se sobre o departamento do Contacto e, por fim, descreve-se as 

atividades realizadas no âmbito do estágio. A quarta secção é a secção empírica do trabalho e é nela 

que se explica em que consiste, na prática, a análise dos anúncios da concorrência na Draftfcb. 

Posteriormente, discute-se as atividades realizadas e reflete-se sobre a sua pertinência e utilidade, 

para um futuro profissional nesta área. Na quinta secção realiza-se a análise às entrevistas 

qualitativas efetuadas aos especialistas. Na sexta secção faz-se uma breve discussão sobre os 

resultados das entrevistas, alicerçada no modelo de criação de capital de marca de Keller (2001). Por 

fim, são elaboradas considerações finais relativas à pertinência do relatório de estágio, dos seus 

conteúdos e, especificamente, da utilidade da análise dos anúncios publicitários da concorrência para 

a agência e para o seu anunciante. 
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1. Metodologia  

Os métodos concretizam-se no planeamento das técnicas escolhidas na recolha dos dados 

necessários ao cumprimento dos objetivos do estudo delineados pelo investigador (Santo, 2010). 

Nesta primeira secção, são explicados a pergunta de partida e os objetivos. Seguidamente, é definida 

a abordagem metodológica e é explicado a escolha e o planeamento das técnicas de recolha de 

dados. Por fim, é elaborado um quadro sistemático que resume e ordena cronologicamente as 

opções metodológicas. 

1.1. Pergunta de Partida e Objetivos de Investigação  

A análise dos anúncios da concorrência realizada durante o estágio levou a que se pensasse 

sobre a sua real utilidade e importância para uma agência de publicidade. Por conseguinte, surgiu a 

pergunta de partida: “em que consiste a análise dos anúncios da concorrência numa agência de 

publicidade e qual a sua utilidade?”.  

Partindo desta pergunta de partida, foram definidos três objetivos:  

 Compreender a importância da análise de anúncios publicitários da concorrência para 

as marcas;  

 Descrever como é feita esta análise numa agência de publicidade;  

 Refletir sobre a eficácia desta análise para as relações agência-marca e marca-

consumidor. 

1.2. Metodologia Adotada  

Pretende-se compreender e refletir sobre a importância e utilidade da análise dos anúncios da 

concorrência numa agência de publicidade. Por conseguinte, optou-se por realizar uma abordagem 

qualitativa, pois os métodos qualitativos permitem a reflexão de fenómenos enraizados e menos 

imediatos, nos hábitos dos sujeitos ou da comunidade em análise (Santo, 2010). Neste trabalho, a 

comunidade em análise será a Draftfcb e o hábito enraizado em estudo será a análise dos anúncios 

da concorrência, atividade realizada por gestores de conta da agência há anos. 

1.3. Amostra e Técnicas de Recolha de Dados  

Partindo do pressuposto explícito no objetivo de compreender a importância da análise de 

anúncios publicitários da concorrência para as marcas, procedeu-se, numa primeira instância, à 

revisão da literatura de forma a aferir distintas conceções teóricas existentes na temática do branding, 

da publicidade, do research na publicidade, da concorrência e dos anúncios publicitários.  

Seguidamente, recolheu-se a perspetiva das pessoas que realizam a análise dos anúncios da 

concorrência na agência, dos clientes/anunciantes, bem como do criativo que concebe, a 

posteriori, as campanhas publicitárias. Fez-se cinco entrevistas qualitativas a especialistas: a Sónia 

Gonçalves, supervisora de projetos da Draftfcb; a Fernanda Servolo, gestora de projetos da Draftfcb; 

a Etienne Clause, responsável do serviço desenvolvimento e captação na 

direção de marketing da Cofidis; a Cláudia Domingues, country marketing manager da Ikea Portugal; 

e, por fim, a Duarte Melo, diretor criativo da Draftfcb. A escolha dos cinco especialistas prende-se 
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com a sua experiência profissional que permite refletir sobre o impacto da análise dos anúncios da 

concorrência na relação agência-marca e marca-consumidor sob todos os ângulos: accounts, 

criativos e anunciantes.  

Propôs-se três guiões de entrevista qualitativa semiestruturada (anexo 4), que foram 

aplicados aos especialistas supramencionados e abordam a utilidade e a importância da análise dos 

anúncios da concorrência. Um dos guiões foi aplicado às duas profissionais da agência, outro aos 

anunciantes, e ainda outro ao criativo publicitário. As entrevistas em profundidade foram realizadas 

na Draftfcb, no caso das accounts e do diretor criativo. Os anunciantes foram entrevistados no seu 

local de trabalho durante o mês de Abril.  

Para se cumprir o segundo objetivo: “descrever como é feita esta análise numa agência de 

publicidade”, realizou-se uma descrição detalhada da composição e do conteúdo da análise dos 

anúncios da concorrência, efetuada no decorrer do estágio. No que concerne ao terceiro objetivo, 

“refletir sobre a eficácia desta análise para as relações agência-marca e marca-consumidor”, propôs-

se uma reflexão sobre o modelo de criação de capital de marca centrado no cliente de Keller (2001), 

em comparação com o modelo assente nos modelos (templates)  da análise concorrencial fornecidos 

pela agência. Esta reflexão tem em vista a consolidação da perspetiva de que existe um contributo da 

análise dos anúncios da concorrência na afirmação das competências da agência e no estreitamento 

dos laços entre a marca e os seus consumidores, por se ter analisado a concorrência, e por se estar 

“ainda mais ciente” das suas necessidades. 

Paralelamente, foram utilizadas as técnicas de recolha de dados: análise documental e 

observação. A análise documental é “o uso da informação disponível, qualquer que seja o seu 

carácter documental” (Moreira, 2007:153). Consecutivamente, foi realizada análise documental dos 

modelos (templates) da agência relativos à análise dos anúncios da concorrência que comportam os 

parâmetros a preencher no decorrer da análise; dos briefings realizados pela agência para a 

concretização das campanhas publicitárias do anunciante/marca (que recebe a análise da agência 

referente à sua concorrência); e das apresentações em PowerPoint das quotas de mercado do 

anunciante e dos seus concorrentes, bem como, outros dados relativos à própria marca. A 

observação foi parte integrante da realização do estágio. Maioritariamente, observou-se processos de 

análise e concretização das campanhas publicitárias, bem como, outros procedimentos do 

departamento do Contacto, tal como, a análise dos anúncios publicitários da concorrência. 

 

 

1.4.Sistematização e Cronograma metodológico 

A tabela que se segue pretende sistematizar a secção 1 referente à metodologia e 

estabelecer um cronograma das técnicas de recolha de dados, trabalho de campo e suas 

subsequentes etapas de análise. 

 

 

 



7 
 

Tabela 1 - Desenho de pesquisa completo e cronograma 

Fonte: elaboração própria. 

Tema Pergunta de Partida Objetivos 

Brand research numa agência de 

publicidade: análise de anúncios da 

concorrência. 

Em que consiste a análise de 

anúncios da concorrência e qual 

a sua utilidade numa agência de 

publicidade? 

1.Compreender a importância da 

análise de anúncios publicitários 

da concorrência para as marcas; 

2.Descrever como é feita esta 

análise numa agência de 

publicidade;  

3.Refletir sobre a eficácia desta 

análise para as relações 

agência-marca e marca-

consumidor. 

 

Metodologia qualitativa 

Amostra 

Accounts – Sónia Gonçalves e 

Fernanda Servolo 

Criativo – Duarte Pinheiro de 

Melo  

Clientes – Etienne Clause 

(Cofidis) e Cláudia Domingues 

(Ikea – cliente TBWA/BBDO) 

Técnicas de Recolha de dados Período de Recolha Local da Recolha 

Análise Documental Setembro 2013 a Novembro 

2013* 

Agência de Publicidade Draftfcb 

Observação  Setembro 2013 a Novembro 

2013* 

Agência de Publicidade Draftfcb 

Entrevista qualitativa De Março 2014 a Abril 2014 

(guião até 6 de Março 2014) 

Agência de Publicidade Draftfcb, 

Cofidis e Ikea Loures. 

Outros recursos de recolha de 

dados 

Período de Recolha Local de Recolha 

Revisão da Literatura De Outubro 2013 a Dezembro 

2013 

Bibliotecas, Faculdade e Casa. 

Término da recolha de dados 11 de Abril de 2014 

ETAPAS DE ANÁLISE 

1. Análise dos resultados (transcrição das 

entrevistas + extração das afirmações mais 

relevantes) 

Até 29 de Abril de 2014 

2. Discussão dos resultados e Conclusão 

(reflexão crítica e comparação com o modelo 

do CMCC, Keller, 2001)  

Até 8 de Maio de 2014 
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2. Revisão da Literatura 

Antes de iniciar a secção teórica, é importante referir as teses lidas no âmbito do branding e 

da publicidade. Luz (2008), na sua tese de doutoramento do Instituto Universitário de Lisboa, 

pretendeu compreender o contributo da publicidade para a integralidade da marca. Já Freitas (2008), 

na sua dissertação de mestrado no mesmo instituto, refletiu sobre o impacto da publicidade no 

posicionamento da marca. No Instituto Superior de Economia e Gestão existem duas dissertações de 

mestrado: a de Araújo (2011) sobre a criação do capital da marca e a de Fernandes (2011) sobre a 

relação da personalidade da marca com a análise do capital da marca. 

Os autores internacionais que mais se têm destacado sobre esta temática são Brochand e 

outros (1999), que consagram toda a sua obra à publicidade e às suas especificidades, Percy & Elliot 

(2012), que refletem sobre a relação entre planeamento estratégico e publicidade efetiva e Taylor 

(2013), que aponta os tópicos que deveriam ser alvo de mais research em publicidade. Relativamente 

ao capital de marca destacam-se as perspetivas de Keller (1993,2001) e Aaker (1996); os seus 

conceitos inovadores são baseados em modelos de capital de marca centrados no cliente. E, por sua 

vez, a concorrência é distinta em vários níveis por Kotler (2000). Na presente secção, é elaborado um 

enquadramento teórico referente aos conceitos-chave do trabalho, designadamente, a publicidade, a 

marca, o capital de marca, a concorrência e os anúncios publicitários, conceitos que serão 

operacionalizados ao longo desta secção teórica.  

2.1. A Publicidade 

A publicidade é “qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou 

privada, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objetivo direto 

ou indireto de: a) promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou 

serviços; b) promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições” (Código da Publicidade, Decreto -

Lei nº330/90). A publicidade deve obedecer aos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e 

respeito pelos direitos do consumidor. 

Assim, a publicidade apresenta um produto ou serviço, bem como as suas propriedades, 

formas de aquisição e vantagens, socorrendo-se da imagem que tem como finalidade levar à 

aquisição ou adesão. Por conseguinte, os seus objetivos enquanto técnica de comunicação, 

prendem-se com despertar interesse, chamar à atenção e levar à ação (Ribeiro, 2012:190). A 

publicidade é considerada um dos maiores setores da economia global, por fazer parte de um amplo 

sistema de produção, distribuição e consumo assente na globalizada sociedade de consumo (Leiss et 

al., 2005:3). As audiências são “um conjunto de pessoas em contacto visual ou auditivo com um 

meio, qualquer que seja a sua natureza” (Ribeiro,2009:145) e são encaradas como o produto do 

suporte mediático na troca comercial publicitária (Brochand et al., 1999:317), daí a necessidade da 

adequação das campanhas publicitárias às tendências do mercado e ao perfil das audiências. 

A atividade publicitária assenta em quatro grandes pilares: os anunciantes, as agências de 

publicidade, os media e os research suppliers  (Batra et al., 2009:48) podendo eventualmente estar 
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relacionada com áreas profissionais como artes gráficas, agências de modelos, bancos de imagem e 

produtoras de imagem e de som (Brochand et al., 1999). As agências de publicidade estão 

maioritariamente associadas a aglomerados internacionais, nomeadamente, no caso da Draftfcb. 

Como funções centrais apresentam a venda de criatividade e o aconselhamento, comportando o seu 

próprio posicionamento e as suas características empresariais. Especificamente, pode afirmar-se que 

as agências de publicidade se dedicam ao aconselhamento do anunciante e à conceção da 

campanha publicitária (Brochand et al., 1999). Na tabela 2, é apresentada uma súmula da 

organização de uma agência de publicidade tendo em conta os departamentos nos quais se divide, e 

as principais funções exercidas em cada um deles. 

O anunciante é “aquele que anuncia ou faz publicidade nos órgãos de comunicação social” 

(Ribeiro,2009:145)   e é o core da gestão publicitária (Leiss et al., 2005:19); por isso, para o bom 

funcionamento da agência publicitária é necessária a manutenção de boas relações agência-

anunciante. Seguindo esta lógica de raciocínio, realça-se que as agências necessitam de conhecer o 

negócio do seu cliente e o seu consumidor, aproximando-se das suas emoções e sensações que o 

levam a agir. Em suma, a relação entre a agência e o seu anunciante é definida pela 

sua accountability “ de empresas para empresas” (Monteiro, 1999:228-229). 

 

Tabela 2 - Estrutura orgânica da agência de publicidade  

Fonte: (Brochand et al., 1999) 

As funções de account e criativo são as mais pertinentes para explorar no âmbito deste 

trabalho. Assim, o account é encarado como o representante da agência para o cliente e do cliente 

para a agência. É responsável pelo trabalho diário da conta, gere os orçamentos, negoceia, discute a 

estratégia operacional de marketing e tem de cumprir prazos para ser credível (Rasquilha, 2011:49). 

Na prática, a account Fernanda Servolo vê a sua profissão como: “a cara da agência perante o 

cliente”, considera que é responsável pelo desenvolvimento dos projetos de forma calma e atempada. 

Para a especialista, o account deve ser aquele a quem compete exercer uma função de consultor 

expert sobre o negócio do cliente, para “ganhar a confiança” do cliente e tornar-se indispensável no 

Estrutura orgânica da Agência de Publicidade 

Departamento Função Central 

Contacto Ligação entre a agência e o anunciante 

Planeamento estratégico Definição da estratégia de comunicação (em 

função de estudos de mercado e informações 

referentes aos produto/serviço) 

Criativo Conceção da campanha publicitária (comporta 

a dupla copy e visualizador) 

Produção Contratação de serviços externos 

Administrativo e Financeiro Administração e gestão financeira da agência 

Tráfego Circulação da campanha no interior da agência 
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seu dia-a-dia. O diretor criativo é o coordenador dos diversos grupos criativos e da produção gráfica, 

domina a linguagem e as técnicas criativas e é responsável pela qualidade do trabalho produzido pela 

agência (Rasquilha 2011:49). Por outras palavras, ser diretor criativo é: “ser responsável por todo o 

trabalho que sai da agência” (Duarte Melo, anexo 5, p.64). 

2.1.1. O research na Publicidade 

No Marketing, o Marketing Research é a procura de informações, para suporte à tomada de 

decisão, existentes fora da organização através, essencialmente, de pesquisa de dados secundários 

(por exemplo, clipping, press release, teses), e de pesquisa de dados primários (por exemplo, 

estudos de mercado). Na publicidade, o research é fundamental no planeamento estratégico da 

comunicação que se concretiza na especificação dos objetivos comunicacionais, dos resultados 

pretendidos e dos alvos comunicacionais. Desta forma, o planeamento estratégico é parte integrante 

do plano de marketing e combina a estratégia criativa e a escolha dos meios e suportes (Ribeiro, 

2012). Contudo, para existir um planeamento estratégico que resulte numa publicidade efetiva é 

necessário existir uma exposição à mensagem publicitária, um processamento da mesma, um correto 

efeito comunicacional e uma ação por parte da audiência atingida (Percy & Elliott, 2012).  

Adicionalmente, aprofundando o research na publicidade, Taylor (2013) aponta como busílis 

da questão a integração da publicidade digital na publicidade tradicional e o seu impacto. Assim, o 

autor lista oito tópicos fundamentais salientando-se os cinco com relevância para este trabalho: 

 Melhorar a atenção aos anúncios televisivos na era do “digital video recorder “; 

 Novas abordagens ao social media; 

 Comunicações personalizadas e questões de privacidade;  

 Medir o impacto dos patrocínios e do product placement – porque atualmente estão em 

crescimento devido ao incremento da segmentação publicitária; 

 Tendências da publicidade nos mercados emergentes. 

O research na Draftfcb é realizado pelos profissionais do departamento do Contacto que têm 

acesso a estudos do consumidor, pós-testes (apenas de algumas contas) e estudos de audiências 

realizados por outras entidades. No entanto, as atividades centrais do research em publicidade são a 

análise concorrencial e o benchmark. Sucintamente, o benchmark é uma ferramenta de pesquisa 

que, através da identificação e da adoção das melhores práticas de outras organizações, visa 

melhorar o desempenho e a competitividade da organização (Kyro,2004:3). Na análise concorrencial 

de anúncios, o research faz-se por via do clipping enviado pela Cision e pela pesquisa realizada pelos 

gestores de projeto da agência. Assim, todos os anúncios da concorrência de um determinado cliente 

são agrupados para uma análise, que culmina no incremento da informação sobre o mercado e sobre 

os concorrentes. Consequentemente, o research na publicidade confere à agência a possibilidade de 

alertar o seu cliente sobre o que “está a acontecer” à sua volta, e de melhorar o seu planeamento de 

comunicação estratégica, com vista à conceção de campanhas publicitárias com uma visão holística 

do mercado, da concorrência e das necessidades do consumidor.  
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2.2. Marca   

No universo do Marketing, o conceito de marca é dos menos consensuais. Assim, a marca 

tem sido definida sob distintas perspetivas, das quais se escolheram cinco, pela sua pertinência na 

atualidade. A primeira definição vê a marca como imagem que se concretiza através de um conjunto 

de associações que lhe são vinculadas e que o consumidor guarda na memória (Keller, 1993). Já 

Fayrene & Lee (2011) definem a marca como um dos ativos mais preciosos que a empresa possui. 

Desta forma, a marca permite cumprir funções de criação de valor para o consumidor e para a 

empresa. A marca que cria valor para o consumidor é encarada como um contrato que identifica a 

empresa e diferencia os seus produtos. Por outro lado, a marca cria valor para a empresa através do 

seu valor comercial que deve defender face à concorrência (Lindon et al., 2011). A marca é 

igualmente vista como o nome que influencia os consumidores, tornando-se o critério fundamental no 

processo de compra (Kapferer, 2012). Finalmente, numa visão holística, pode conceptualizar-se a 

marca como uma representante dos atributos, da identidade e do posicionamento do produto de uma 

empresa e, da forma como ele é percecionado pelo consumidor (Kilambi et al.,2013:45).    

2.3. O Capital de Marca  

Tornou-se importante definir o conceito de capital de marca ou brand equity por se concretizar 

no indicador mais unificador do conceito de marca. Consequentemente, o capital de marca é definido 

numa abordagem centrada no cliente, na qual se dá mais valor aos clientes que se tornam uma 

condição sine qua non para atingir um elevado capital de marca (Keller, 1993,2001; Aaker, 1996), já 

outra abordagem é centrada no valor adicional (cash flow) da marca em termos financeiros (Kapferer, 

2012).  

Batra e outros (2009:301) afirmam que a audiência ao estar exposta à publicidade apresenta 

respostas de pensamento (thinking responses) que envolvem processos de aprendizagem e 

respostas afetivas que implicam uma agregação de sentimentos. Esses sentimentos, positivos ou 

negativos estão assentes em estados de espírito e emoções. Desta forma, a publicidade é encarada 

como uma ferramenta de construção do capital de marca, por via da comunicação dos benefícios e 

atributos do produto, que o tornam mais favorável ao consumidor devido à associação de sentimentos 

altamente valorativos à marca (Batra et al., 2009:331). Neste trabalho, envereda-se pela definição do 

capital de marca centrado no cliente, pois é no cliente que se centra o trabalho desenvolvido pelas 

agências de publicidade. 

2.3.1. O Capital de Marca Centrado no Cliente (Customer - Based Brand Equity) 

O conceito de capital de marca centrado no cliente é o efeito diferencial que o conhecimento 

do consumidor sobre determinada marca proporciona nas suas respostas ao marketing da mesma 

(Keller, 1993). Desta forma, foi criado um modelo de criação de capital da marca centrado no cliente 

cuja premissa básica é o poder da marca na mente do cliente. O autor apresenta duas abordagens à 

medição do capital de marca centrado no cliente: direta, que avalia o impacto do conhecimento da 

marca na resposta do consumidor, nos distintos elementos do programa de marketing da empresa, 

tornando-se útil na determinação da natureza da resposta diferencial; indireta, que avalia potenciais 

fontes de criação de capital de marca centrado no cliente, pois mede o conhecimento da marca 
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(perceção e significado), o que leva à identificação dos aspetos do conhecimento que provocam 

resposta diferencial, ou seja, que criam capital de marca centrado no cliente. 

Já Aaker (1996) apresenta um instrumento de medição do capital de marca distinto, mas útil 

para auxiliar os managers na medição da força de marcas e produtos específicos. O instrumento 

examina dez conjuntos de medidas agrupadas em cinco categorias:  

 Lealdade;  

 Qualidade percebida;  

 Associações; 

 Notoriedade (awareness); 

 Comportamento do mercado (market behaviour).  

Especificamente, as primeiras quatro categorias prendem-se com as perceções do cliente 

sobre a marca, e a quinta traduz subconjuntos de medidas de comportamento baseadas no mercado, 

ao invés de diretamente provenientes do cliente.  

Com vista à clarificação do modelo de Keller, o autor criou uma pirâmide conceptual 

compartida em quatro patamares (Keller, 2001):  

 Saliência;  

 Imagens e Desempenho;  

 Sentimentos e Juízos;  

 Ressonância.  

Desta forma, para se criar a identidade da marca neste modelo é necessário existir 

notoriedade (força da marca na mente do cliente), estando esta dimensão enquadrada no patamar da 

saliência. Por sua vez, o significado da marca é estabelecido por via da sua imagem e do seu 

desempenho que proporcionam uma caracterização mental da marca. Já as respostas à marca 

observam-se no patamar dos sentimentos (o que sentem) e dos juízos (o que acham), e devem ser 

consideradas para aferir a forma das respostas às fontes de informação e ao marketing da empresa. 

Por fim, os relacionamentos com a marca enquadram-se na ressonância que traduz a natureza do 

relacionamento dos consumidores com a marca, ou seja, revela o nível de sintonia ou identificação do 

consumidor para com a marca. Assim, a ressonância é o patamar mais difícil de atingir mas ao qual 

todas as marcas aspiram. A ressonância divide-se em quatro tipos: a lealdade de comportamento; a 

lealdade atitudinal; o sentido de oportunidade e o comportamento ativo (Keller, 2001). 

Concomitantemente, para este autor a criação do capital de marca com base no cliente deve 

guiar-se pela garantia da identificação e das associações mentais entre o cliente e a marca; pela 

afirmação do significado da marca na mente dos consumidores; pela obtenção de respostas do 

consumidor face à identidade da marca; e pela conversão da resposta em fidelidade à marca. 

2.4. Concorrência  

A primeira questão que se coloca quando se aborda a concorrência é “o que são 

concorrentes de uma organização?” Assim sendo, “os concorrentes de uma organização são as 

outras organizações, indivíduos e entidades que lhe disputam a preferência e o dinheiro do seu 

público-alvo” (Ribeiro, 2012:67). Desta forma, a concorrência é encarada como um fator crítico na 
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gestão de marketing que inclui todos os potenciais rivais que oferecem produtos que procuram 

satisfazer ou substituir as mesmas necessidades (Kotler, 2000:8). Assim existem quatro níveis de 

concorrência que dependem do grau de “substituição do produto”:  

 Concorrência de Marca – produto e serviço similar, mesmo target e preço; 

 Concorrência de Indústria – mesmo produto ou mesma categoria de produtos; 

 Concorrência de Forma – produtos que respondem às mesmas necessidades; 

 Concorrência Genérica – toda a concorrência que disputa o dinheiro do cliente.  

Posteriormente, para se proceder a uma análise concorrencial é fundamental saber-se a 

identidade dos concorrentes e o seu número, o tipo de concorrência e em que afeta a nossa 

organização, a diversificação da sua oferta e a sua estratégia (Ribeiro, 2012). Por fim, deve proceder-

se a uma avaliação da sua posição concorrencial através da comunicação e da imagem de marca 

que são os indicadores mais importantes. Adicionalmente, para a autora, a posição concorrencial é 

igualmente medida por critérios técnicos (produto/serviço) e por critérios de marketing (posição de 

mercado, posição da marca e força promocional). 

Para se recolher informações sobre a concorrência pode utilizar-se fontes externas (estudos 

de mercado), pese embora uma das melhores formas de recolher informações sobre a concorrência 

seja “ver anúncios” (Ribeiro, 2012:69). Desta forma, a receção e recolha dos anúncios publicitários na 

Draftfcb permite a obtenção de informações sobre a concorrência da marca/cliente.  

2.5. Anúncios Publicitários 

O anúncio é a “publicidade do anunciante, da sua responsabilidade” (Ribeiro, 2009:142). O 

anúncio publicitário é encarado com uma comunicação cujo propósito é a promoção de um produto, 

organização, ideia ou evento que à semelhança da publicidade per si, pretende persuadir o 

consumidor. Por norma, os anúncios são curtos e, como parte integrante da campanha publicitária, 

podem inserir-se em quatro níveis de reconhecimento: o visual, o verbal, o sonoro e o atitudinal 

(Brochand et al., 1999).  

Consequentemente, para o autor a eficácia do anúncio prende-se com a sua atratividade e 

pertinência, ao passo que ilustra os benefícios do produto/organização/serviço. Adicionalmente, o 

anúncio tem de ser fácil de memorizar, atual e refletor da identidade/personalidade da marca. No que 

concerne a sua estrutura, os anúncios são compostos por uma estrutura verbal e uma estrutura não-

verbal, a estrutura verbal apresenta elementos textuais e geralmente é elaborada por um copywriter, 

já a estrutura não-verbal expõe elementos visuais e ilustrativos, regra geral executada por um 

visualizador (Brochand et al., 1999). 

2.5.1. A sua importância para a estratégia de marketing e comunicação da marca  
 

Ser eficaz em publicidade é “ deixar uma marca de água, uma fingerprint que ultrapasse em 

muito os números dos volumes de vendas e as quotas de mercado” (Graça, 1999:393). Imagine-se 

que está no ar um anúncio publicitário da marca x que anuncia um creme antirrugas. Pode medir-se a 

eficácia publicitária recorrendo a medidas de comunicação que aferem sobre o impacto e sobre a 

imagem do anúncio, inferindo na forma como este alterou ou não comportamentos/atitudes do 
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consumidor. Na medida do impacto, é possível aferir a memorização e notoriedade do anúncio que se 

traduz num índice de recordação. Por sua vez, na medida da imagem é determinada a proximidade 

da imagem e a sua clareza. Posteriormente, podem ser traçados eixos de imagem recorrendo a 

atributos que o consumidor atribui à marca, para esta execução são utilizadas frequentemente a 

técnica do diferencial semântico e o método do mapping (Brochand et al., 1999). Em Portugal, é 

frequente na medição da eficácia publicitária o Day After Recall que consiste em telefonar aos 

consumidores 24 horas após a veiculação de um anúncio televisivo e questionar se se recordam de 

algum anúncio televisivo (indicando a categoria ex. bancos) que tenham visto nas passadas 24 horas. 

Desta forma, o DAR é a percentagem dos anúncios relembrados pela audiência (Batra et al., 

2009:482).  

3. O estágio: a empresa e as atividades 
 

A secção três inicia-se com a apresentação da instituição de acolhimento, seguindo-se de 

uma breve apresentação da área de atividades e finalizando com uma sucinta descrição das 

atividades efetuadas no estágio.  

3.1. Apresentação da Instituição de Acolhimento 

Segundo dados do website oficial
1
, a Draftfcb é uma agência de publicidade multinacional 

parte da Interpublic Group of Companies que iniciou a sua atividade em meados de 2006 e que 

resultou da fusão de duas agências, a Draft e a FCB. Atualmente, encontra-se presente em 90 

mercados com cerca de 151 escritórios e 8.600 trabalhadores em todo o mundo. Apresenta-se como 

um novo tipo de agência que coloca em pé de igualdade a criatividade e a accountability. Desta 

forma, a Draftfcb compromete-se a produzir ideias inovadoras para alterar o comportamento do 

consumidor. 

A sua carteira de clientes mundial é composta por mais de 100 companhias, de entre as quais 

algumas com elevada notoriedade no mercado: Beiersdorf , Boeing ,Brown-Forman ,Coca-Cola, Del 

Monte, Dow ,Eli Lilly, General Motors , Haier, Hewlett-Packard , Johnson & Johnson , Kmart, Levi-

Strauss (Dockers), Mattel/Fisher-Price, Merck, MilkPEP, Mondelez, MoneyGram , Motorola , Nestlé, 

Novartis, PACCAR, Pacific Gas & Electric, Pfizer/Boehringer, Ingelheim, State Farm, U.S. Census, 

Volkswagen ,Yum! (Taco Bell and KFC). 

A Draftfcb Lisboa 

A Draftfcb Lisboa encontra-se localizada na Rua Braamcamp nº40 no edifício Heron Castilho 

e está organizada por três grandes departamentos: o departamento financeiro, o serviço a clientes 

(contacto) e o criativo, todos eles sob a liderança do CEO Luís da Silva Dias nomeado diretor criativo 

europeu em Abril 2013.  

No portfólio disponível no website da Draftfcb Lisboa
2
, a Draftfcb exibe competências como: 

Publicidade, TV, Imprensa, Outdoor, Rádio, Online, Bellow the line , POS , Interactive, Costumer 

                                                        
1
 Website oficial da Draftfcb - www.draftfcb.com [acedido em 26 de Setembro 2013] 

2
 Website Draftfcb Lisboa - www.draftfcb.eu/pt/ [acedido em 26 de Setembro 2013] 

http://www.draftfcb.com/press-kit-factsheet.aspx
http://www.draftfcb.eu/pt/os-65-segundos-que-interessam/
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Management Relationship (CRM), Promoções, Mobile , Experiencial Marketing , Design, Design 

Gráfico, Web Design ,Motion Design , Design Editorial, Conteúdos , Desenvolvimento e Edição, 

Custom Publishing , Gestão de Conteúdos , Social Media Management. 

Ostenta, à semelhança das restantes agências do grupo Draftfcb, o claim : “6,5 that matter”. 

Este claim surge após um estudo baseado em 11000 entrevistas que revelou os 6,5 segundos como 

o tempo médio do envolvimento entre o consumidor e a marca. Por conseguinte, a Draftfcb aspira à 

produção de mensagens eficazes e os “6,5 seconds that matter” são a alma da agência pois refletem 

toda a sua organização e estrutura. Todos os colaboradores trabalham em equipa para que não “haja 

tempo a perder”, de modo a proporcionar rapidez e eficácia ao envolvimento do cliente com a marca. 

Com este objetivo, a Draftfcb desejou mudar o processo de tomada de decisão em favor dos seus 

clientes associando a atitude do consumidor ao valor da marca e às vendas. Desta forma, a dinâmica 

da agência é baseada nos seus dez mandamentos que orgulhosamente afixa nas suas paredes: 1. 

Briefing inteligente, claro e esclarecido; 2. Fazer bem à primeira; 3. Antecipar em vez de reagir; 4. O 

GPS guia-nos; 5. Não deixar entrar na agência problemas que podemos resolver na agência; 6. 

Tratamos o nosso trabalho com dignidade; 7. O que é importante trata-se pessoalmente; 8. Apenas 

existe a visão da agência; 9. Partilhamos conhecimento; 10. Os clientes são os nossos parceiros. Em 

suma, os dez mandamentos apresentados traduzem o seu engagement: minimizar o tempo 

despendido na procura de soluções de comunicação viáveis e eficazes. 

3.2. Apresentação da Área de Atividades  

O estágio curricular foi integrado no Departamento do Contacto ou Serviço a Clientes da 

Draftfcb Lisboa. O departamento é constituído pelos seguintes profissionais: o diretor de serviço a 

clientes, Carlos Baptista; o diretor de unidade de negócios, Andrea Valenti; a supervisora de projetos, 

Sónia Gonçalves; a gestora de projetos senior, Fernanda Servolo; e o gestor de projetos, Pedro 

Santos. À semelhança de Brochand e outros (1999) que definem este departamento como a ligação 

entre a agência e os anunciantes, o Contacto é encarado como a ponte entre as necessidades dos 

clientes e as respostas fornecidas pela agência. Por conseguinte, cabe a estes profissionais a função 

central de gerir as contas dos anunciantes que escolheram a agência para conceber as suas 

campanhas publicitárias. Por outras palavras, o Contacto é a “cara da agência” e nele é exercido o 

acompanhamento das necessidades e das ideias do anunciante posteriormente transmitidas aos 

criativos por via de um briefing. Por sua vez, os criativos desenvolvem propostas que são 

orçamentadas e apresentadas pelo account para aprovação do cliente. Concomitantemente, as 

funções específicas dos profissionais da área prendem-se com pesquisa, benchmark, elaboração de 

briefings, conversas pessoais com o cliente (reuniões, telefone e e-mail), verificação das propostas 

dos criativos face aos briefings, planificação das atividades e gestão simultânea de distintas contas
3
.  

O departamento do Contacto é fundamental ao bom funcionamento da agência pois todas as 

campanhas têm origem num briefing e terminam com a aprovação do cliente. Todavia, quando algo 

corre menos bem, quem “dá a cara acaba por sofrer as consequências”. O Contacto vive de timings 

                                                                                                                                                                             
 
3
 A informação sobre as funções dos profissionais da agência: accounts e criativos, provém da observação das atividades dos 

profissionais durante o estágio. 
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estabelecidos por via dos accounts entre os anunciantes e os criativos. Desta forma, por vezes os 

accounts são vistos pelos criativos como os “maus da fita” por terem de relembrar os prazos que 

devem ser cumpridos. 

Para trabalhar neste departamento é necessário conhecer bem a conta com a qual se 

trabalha, bem como tudo o que a circunda. Este conhecimento implica as funções centrais de 

pesquisa, análise da concorrência e benchmark, sendo essencialmente nessas funções que os 

estagiários auxiliam. Em suma, um bom account é detentor de uma elevada cultura geral, de dados e 

tendências do mercado. Apresenta como características a organização, o dom da oratória e um bom 

“jogo de cintura”. Não obstante, não deve ser esquecido que os profissionais desta área devem 

igualmente ser criativos pois buscam sempre a mensagem certa para a campanha certa. 

3.3. Descrição das atividades do estágio  

A atividade central do estágio foi a análise dos anúncios da concorrência que é descrita 

detalhadamente na secção seguinte do trabalho. Todavia, foram realizadas outras tarefas, 

nomeadamente de pesquisa. As atividades de pesquisa foram frequentemente associadas ao 

benchmark e à procura de informação sobre novas contas (new business). Esta pesquisa incidiu 

igualmente na procura dos posicionamentos e da comunicação dos principais concorrentes. Regra 

geral, estas atividades de pesquisa eram sintetizadas em powerpoints, posteriormente apresentados 

ao account. 

Ao longo do estágio também se realizou a revisão de Relatório e Contas de um dos 

anunciantes da agência em termos de verificação e “checkagem” da formatação, gralhas e 

incongruências. Foi durante esta revisão que foi sentida a relação de constante colaboração entre o 

contacto e os criativos, sendo criada uma relação de equipa que trabalha para alcançar os mesmos 

objetivos. 

A tarefa mais desafiadora e estimulante do estágio consagrou-se na redação de briefings sob 

a coordenação de um dos profissionais do departamento. Por vezes, redigidos na íntegra tendo em 

conta as indicações enviadas pelos clientes, outras vezes, apenas como “ajuda” na conceção da 

principal mensagem da campanha.  

Concomitantemente, participou-se em sessões de formação sobre programas usados na 

agência como o Cision, o Adlog e o Acios, em reuniões do departamento nas quais se realizaram role 

plays de situações cliente-agência, e nas quais se apresentaram pesquisas realizadas. E finalmente, 

idas a produtoras, filmagens, gráficas e empresas de comunicação. 

 

4. Análise de anúncios 

Antes de iniciar a descrição detalhada da análise dos anúncios da concorrência, é 

fundamental abordar o conceito do posicionamento, pois a análise concorrencial assenta na pesquisa 

e definição do posicionamento das marcas. Assim, o posicionamento é encarado como o primeiro 

conceito que mudou a publicidade por ter sido pioneiro a lidar com os problemas de comunicação 

numa sociedade em “sobrecomunicação” (Ries & Trout, 2000). Para os autores, o posicionamento 

permite à marca criar uma posição na mente dos consumidores que reflete as suas forças e as suas 

fraquezas, bem como as dos seus concorrentes. 
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Na Draftfcb, os anúncios da concorrência são enviados pela Cision (empresa que faz clipping 

de anúncios). Posteriormente, os anúncios são reencaminhados pelas accounts e inicia-se o 

processo de análise. É de destacar-se que neste estágio, a análise dos anúncios da concorrência foi 

realizada no segmento dos cosméticos.  

Pontos de partida para a análise dos anúncios da concorrência: 

1- Receção dos anúncios da concorrência; 

2-Denominação e arquivo do anúncio na respetiva categoria de análise, no período de tempo 

correspondente (pasta). Exemplo: anúncio do antirrugas “adeus rugas” na categoria rosto no quarter 

3 (período referente às campanhas on air de junho a setembro); 

3- Colocar o anúncio no modelo (template) em powerpoint destinado à análise concorrencial; 

4- Visualização ou leitura dos anúncios em Português e tradução em Inglês; 

Passos para a análise concorrencial
4
: 

 Definir o background – tipo do anúncio (televisão ou imprensa) e dizer se é uma promoção, um 

lançamento do produto ou se é uma campanha institucional. 

 Descrever o benefício do produto apresentado no anúncio – exemplo: reduzir as rugas.  

 Aferir as razões que suportam o benefício ou reason why - exemplo: ingrediente (ácido 

hialurónico) argumentos (percentagens de avaliação/satisfação), testes (testado contra o laser) ou 

celebrity endorsement (no caso da L'Oreal Andie MacDowell). 

 Analisar o que esta comunicação/produto importa à marca que está a anunciar 

(what matter for the brand) - exemplo: o condicionador corporal da Nivea diferencia a marca porque 

foi o primeiro na categoria de higiene corporal; 

 Analisar qual é o efeito que esta comunicação/produto tem nos concorrentes da categoria 

(what matter for the category) - exemplo: a Eucerin utiliza argumentos credíveis nos seus anúncios 

com testemunhos de especialistas em higiene íntima e uma abordagem mais medicinal que a 

distingue das restantes. 

 Analisar o efeito do produto/comunicação para o anunciante da agência (what matter for BDF) – 

por exemplo: somos a Beiersdorf e os produtos da Garnier aproximam-se muito do nosso território o 

que pode ser uma ameaça, logo é necessário inovar.  

No fim desta análise era realizado em cada powerpoint um slide overall no qual se tinha de 

identificar: 

 O tipo de produto mais anunciado; 

 Os ingredientes mais comuns; 

 As palavras-chave ou os conceitos-guia das campanhas (exemplo: hidratação para o segmento 

corpo); 

 Os meios mais utilizados; 

 As principais mensagens dos anúncios (se são mais emocionais ou mais baseados em testes 

científicos e em mostrar profissionalismo e eficácia). 

                                                        
4 Os passos apresentados resultam de um modelo (template) de análise realizado pela agência Draftfcb cuja divulgação foi 

autorizada pela supervisora de projetos, Sónia Gonçalves. 
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O objetivo central desta análise é saber o que a concorrência apresenta como produtos e como 

os apresenta, ou seja: como se posiciona e como comunica, de forma a conceber campanhas 

publicitárias melhores e mais efetivas. Assim, neste processo de análise é exigido concisão e espírito 

prático. Como se pôde deduzir ao longo da descrição, a análise concorrencial resulta em powerpoints 

segmentados em categorias e períodos de tempo, posteriormente enviados ao anunciante, neste 

caso à Beiersdorf. 

5. Análise das entrevistas qualitativas 

As entrevistas qualitativas foram realizadas a cinco especialistas (ver anexo 5 – transcrição 

integral das entrevistas qualitativas), com o intuito de compreender a importância da análise dos 

anúncios da concorrência, para a agência e para as marcas.  

a) Sobre os especialistas 

Fernanda Servolo é account da Draftfcb há quase 14 anos. Começou o seu percurso 

profissional como estagiária na FCB Rio de Janeiro e continuou o seu trabalho entre o Brasil e 

Portugal sempre na Draftfcb, FCB e Foot Cone & Belding (várias mudanças de nome da agência). Na 

Draftfcb Portugal, Fernanda Servolo completará 10 anos em agosto de 2014. Enquanto era estagiária 

desempenhava funções como a execução de algumas artes finais e redação de briefings. 

Atualmente, é responsável pelos projetos até à sua entrega e realiza o planeamento estratégico com 

Duarte Melo e com os restantes colegas do departamento do contacto.   

Sónia Gonçalves também é account e trabalha em publicidade desde o seu último ano de 

licenciatura. Já trabalha na agência desde 1994 e, em 1998 foi convidada, pelo então presidente da 

agência Edson Athayde, para o departamento de contacto. A account já colaborou em projetos e 

campanhas de comunicação em distintas áreas como a alimentar, higiene pessoal, finanças, entre 

outras. Hoje em dia, ocupa o cargo de supervisora de contas. Duarte Pinheiro de Melo é atualmente 

diretor criativo da Draftfcb. Na prática, Duarte Melo faz parte do desenvolvimento dos projetos na sua 

vertente criativa, apoia o departamento do contacto e realiza o planeamento estratégico.  

Relativamente aos anunciantes/clientes, Etienne Clause é responsável do serviço de 

desenvolvimento e captação na direção de marketing da Cofidis que é cliente da Draftfcb há cinco 

anos. Cláudia Domingues é country marketing manager da Ikea Portugal que é cliente da agência 

TBWA/BBDO desde 2004. 

b) O processo de criação publicitária 

Na Draftfcb, o processo de criação publicitária começa com a recolha de informação porque 

permite pensar sobre o caminho estratégico a seguir e executar o que foi pensado para vender o 

produto final ao anunciante (Duarte Melo). Assim, a recolha de informação ocorre diariamente de 

forma sistemática: “para se ser criativo temos de estar sempre atentos ao que se passa à nossa volta, 

para termos informação necessária a poder ser usada quando fizer sentido para uma campanha” 

(Duarte Melo, anexo 5, p.64).  

Foi possível recolher informações sobre dois tipos de processos criativos: o da Cofidis e o da 

Ikea. O processo criativo entre a Cofidis e a agência rege-se pelas “etapas tradicionais”. Inicia-se com 

a passagem do briefing aos accounts e, por vezes, à equipa criativa “consoante o grau de 
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complexidade que antecipamos para a campanha e também o grau de novidade” (Etienne Clause, 

anexo 5, p.66). Seguidamente, a agência emite um feedback sobre o briefing que pode ou não ser 

validado antes de se iniciar o trabalho criativo. Finalmente, são enviadas propostas para validação. O 

processo criativo varia em função do tipo de suporte utilizado, por exemplo, um filme demora cerca de 

três meses até à sua conclusão, em comparação com outras peças criativas, nomeadamente na 

imprensa, internet ou em outdoor, cujos processos são mais rápidos (Etienne Clause).  

Na Ikea, existem dois tipos de processo de criação publicitária: o anual e o pontual (Cláudia 

Domingues). O processo de criação publicitária anual prende-se com a delineação de uma estratégia 

coerente, consistente e transversal que alicerce todas as atividades da marca ao longo do ano. De 

forma a concretizar a estratégia delineada, é realizado um workshop anual que reúne as equipas do 

departamento de marketing da Ikea Portugal e as das agências de publicidade, media, PR e social. O 

objetivo desse workshop é a discussão e partilha da avaliação do ano em curso, no âmbito da 

atividade da concorrência, tendências de mercado e consumidor. Nesse contexto, a Ikea partilha a 

sua estratégia de negócio para o ano seguinte, e com base nessas informações, a agência de 

publicidade desenvolve as propostas criativas. Após validação interna, as propostas dão matéria de 

desenvolvimento às restantes agências. Paralelamente, é desenvolvida uma estratégia de media 

entre a agência e o meio, de acordo com o briefing.  

O processo de criação publicitária pontual é exercido “no dia-a-dia, depois do conceito anual estar 

definido, há necessidades pontuais, muitas vezes mais táticas, que são tratadas de uma forma 

autónoma. Nesses casos, são desenvolvidos briefings específicos (de criatividade e media). Cada 

agência desenvolve as propostas mais adequadas aos respetivos briefings” (Cláudia Domingues, 

anexo 5, p.69). 

c) Aspetos fundamentais do processo de criação publicitária e do anúncio publicitário 

No processo de criação publicitária os elementos considerados essenciais são: 

 O briefing:  

 

 

 

 

 O diálogo: 

 

 

 O acompanhamento da estratégia de media: 

 

 

 

 

 A criatividade e inovação: 

 

 

“A agência tem de entender logo os nossos objetivos; porque estamos a fazer esta 
comunicação? O que estamos à espera em termos de valorização da mensagem? Qual é esta 
mensagem? Porque estamos a comunicar? Quais são as vantagens para o cliente? Qual é a 
diferenciação dentro do mercado?” (Etienne Clause). 

“Permite ter uma relação mais dinâmica, onde as propostas não são “da agência” ou “do cliente”, 
são para a marca, e por isso, podem ser moldadas e adaptadas” (Cláudia Domingues). 

 

“Mais importante para nós, mais do que a análise das peças criativas, é fazer o 
acompanhamento da estratégia de media. A nossa agência de media passa-nos todos os 
suportes sobre os quais estão presentes os concorrentes e quais são os investimentos por canal” 
(Etienne Clause). 
 

 

 
“ A criatividade e inovação, por parte das agências e a abertura e aceitação de risco por parte 
dos clientes é essencial para o desenvolvimento das atividades da marca” (Cláudia Domingues). 
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Por sua vez, o elemento-chave do anúncio publicitário é apresentado na ilustração seguinte. 

 

Ilustração 1 - Aspetos fundamentais do anúncio publicitário. 

 

Fonte: elaboração própria. 

d) A análise da concorrência 

A concorrência afeta o trabalho diário dos accounts, dos criativos e dos anunciantes: “se 

fossemos os únicos no mundo a produzir pão, não necessitávamos de tentar fazer ver que o meu pão 

é melhor do que o teu. E o meu trabalho não existia!” (Duarte Melo, anexo 5, p.64). Assim sendo, a 

análise da concorrência é fundamental, na medida em que os consumidores estão cada vez mais 

informados e ponderados: “fazem pesquisas, antes de se decidir “andam a ver” informação disponível 

nos websites da concorrência, por isso, nós temos também de fazer esse trabalho, para lhes propor a 

solução mais adequada” (Etienne Clause, anexo 5, p.66).  

A análise da concorrência é elaborada tendo em conta três níveis que são transmitidos a 

Cláudia Domingues: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  
mensagem 

A retenção da 
mensagem pelo 

consumidor 
(Etienne Clause). 

A relevância da 
mensagem - a 

mensagem tem de 
estar ligada à oferta 

e aos insights do 
consumidor (Cláudia 

Domingues).  

A diferenciação 
da mensagem 

porque o 
consumidor só vê 

o que quer ver 
(Cláudia 

Domingues). 

1. Conteúdo/forma de comunicação: 
“No caso da TBWA esta análise é feita pelo departamento de planeamento estratégico de uma 
forma regular. Pode ser a análise pontual de uma determinada ação /anúncio ou uma análise de 
mais longo prazo, como a linha de comunicação de uma determinada marca” (Cláudia 
Domingues). 

 

2. Media: 
“De uma forma diária temos acesso às atividades da concorrência direta e indireta. Mensalmente, 
analisamos o investimento realizado por cada uma das marcas e anualmente temos uma 
perspetiva geral das estratégia de media de cada um” (Cláudia Domingues). 
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Antes de introduzir a temática da análise dos anúncios da concorrência, perguntou-se a Duarte 

Melo se tinha por hábito ver anúncios da concorrência para concretizar a ideia criativa. Respondeu 

que via anúncios da concorrência não para se inspirar, “mas sim para não fazer igual”. Contudo, 

nunca teve indicações para se distanciar da concorrência, porque “isso faz parte de qualquer 

processo, perceber o que está a ser feito e decidir o que podemos fazer, ou seja, qual o caminho 

antes da execução” (Duarte Melo, anexo 5, p.64). 

e) Análise dos anúncios da concorrência 

A definição da análise dos anúncios da concorrência foi formulada pela account Sónia Gonçalves 

como: “a análise SWOT da comunicação da nossa marca versus a comunicação das marcas 

concorrentes.” Na sua opinião, o processo de análise dos anúncios da concorrência é semelhante ao 

processo científico por ser focado sobre uma parte da realidade.  

Antes de se iniciar o processo, são eleitas as marcas concorrentes mais relevantes para se 

realizar a análise detalhada da sua comunicação (Sónia Gonçalves). As accounts explicaram o 

processo de análise dos anúncios da concorrência por etapas. A primeira etapa é a definição das 

categorias e dos segmentos que delas derivam. Por exemplo, para a Beiersdorf foi definida a 

categoria “personal care” e os segmentos “deo, bodycare e haircare”, entre outros. A divisão em 

categorias e em segmentos varia em função do cliente e do segmento de mercado no qual atua 

(Sónia Gonçalves). Regra geral, as empresas contratam um serviço de clipping que envia para as 

accounts alertas automatizados com a atividade publicitária das categorias e segmentos pedidos. 

Depois da receção dos alertas, a segunda etapa é a análise de cada anúncio de forma individual. 

Durante a análise do anúncio é necessário identificar: “o léxico característico de cada categoria ou 

sub-segmento”; “o que cada mensagem ou anúncio traz de novo para a marca que comunica”, e “o 

seu impacto na comunicação da categoria e na marca sobre a qual a agência tem responsabilidades” 

(Sónia Gonçalves, anexo 5, p.61). Posteriormente, devem ser consideradas as melhores respostas 

para cada marca, como por exemplo: “responder à letra? Antecipar a comunicação de uma novidade? 

Encontrar um ângulo diferente para comunicar um produto semelhante ao que a concorrência 

também tem?” (Sónia Gonçalves, anexo 5, p.61). A terceira etapa é a compilação mensal, bimensal 

ou trimestral da análise. Após a compilação da análise das peças é ainda realizada “uma análise 

geral com trends que estejam em voga no segmento, porque a categoria é algo muito ampla” 

(Fernanda Servolo, anexo 5, p.57).  

Finalmente, o produto final (powerpoint) é apresentado pessoalmente ao cliente ou é enviado por 

e-mail: “muitas vezes esses reports são também enviados para coordenação internacional da conta x 

ou y” porque a análise dos anúncios da concorrência “ajuda muito” na obtenção das tendências micro 

e macro (Fernanda Servolo). A análise dos anúncios da concorrência é transmitida ao diretor criativo, 

quando solicitada. No entanto, Duarte Melo não tem conhecimento dos detalhes do processo.  

 

3. Negócio:  
“Regularmente, analisamos internamente as atividades da concorrência, no que diz respeito a 
expansão (abertura de lojas novas), atividades comerciais (promoções, lançamentos, coleções) e 
preço (análise de preços de produtos ou gamas equivalentes às nossas)” (Cláudia Domingues). 
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f) Evolução do processo de análise dos anúncios da concorrência 

A análise da comunicação da concorrência é considerada por Sónia Gonçalves como uma 

atividade intrínseca à profissão de account. Na opinião da especialista, um account apenas consegue 

exercer o seu papel de consultor, se tiver conhecimentos sobre o espaço deixado pela concorrência 

para a sua marca se movimentar. 

Com o passar dos anos, o processo de análise dos anúncios da concorrência tem vindo a sofrer 

algumas alterações. Atualmente, a análise dos anúncios da concorrência deve ser cada vez mais 

estratégica, sendo necessário conhecer melhor o negócio do cliente e não limitar a análise ao ponto 

de vista puramente comunicacional (Fernanda Servolo). Assim, a análise da comunicação só faz 

sentido quando relacionada com aspetos comerciais: “atrás de qualquer tipo de comunicação existe 

sempre um objetivo de negócio” (Fernanda Servolo, anexo 5, p.58). Segundo a especialista, ao 

englobar a vertente do negócio, a análise torna-se menos limitada o que permite ao account 

posicionar-se como um expert apto para trabalhar em função de acrescentar valor à marca. 

Em suma, o processo de análise dos anúncios da concorrência deixou de ser somente “uma 

simples recolha dos anúncios e listagem de informação, para passar a ser informação tratada” (Sónia 

Gonçalves, anexo 5, p.61).  

 

g) Clientes que recebem a análise dos anúncios da concorrência 

A análise dos anúncios da concorrência é realizada, para todos os clientes da agência, de 

forma “mais ou menos exaustiva dependendo dos recursos que o cliente pretende utilizar e qual o 

scope do contrato estabelecido com a agência” (Sónia Gonçalves, anexo 5, p.61). No entanto, por 

norma, esta análise é realizada para clientes multinacionais fast moving consumers goods
5
 porque é 

a estes clientes que interessa estar a par das tendências (Fernanda Servolo). Na maior parte das 

vezes, a análise dos anúncios da concorrência é parte integrante do contrato de serviços 

estabelecido entre a agência e o cliente. 

O cliente Ikea (da agência TBWA/BBDO) recebe a análise dos anúncios da concorrência “desde 

sempre”, pois este serviço é enquadrado num “trabalho regular, parte da rotina diária do nosso 

trabalho com as duas agências (criatividade e media) ” (Cláudia Domingues, anexo 5, p.69). Por outro 

lado, a Cofidis (apesar de ser um cliente multinacional) não recebe a análise dos anúncios da 

concorrência: “não se justificava ter este serviço porque a frequência com a qual saem novas 

campanhas, até agora não era tão significativa, a comunicação pouco mudava e poucas novidades 

nos trazia sobre o que faz a concorrência” (Etienne Clause, anexo 5, p.67). 

 

h) Objetivos da análise dos anúncios da concorrência 

Os principais objetivos da análise dos anúncios da concorrência foram sintetizados nas duas 

afirmações seguintes: 

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                   

                                                        
5 Fast moving consumers good: mercados de elevada rotação. 

“Antever tendências, encontrar fraquezas onde a nossa marca possa ganhar vantagem, 
encontrar mensagens relevantes e diferenciadoras, para as pessoas que queremos impactar 
com a nossa comunicação” (Sónia Gonçalves); 
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i) Modelo e tempo de análise dos anúncios da concorrência 

O modelo de análise dos anúncios da concorrência é elaborado a pares entre a agência e o 

cliente/anunciante, ou seja, é “feito a quatro mãos” (Fernanda Servolo, anexo 5, p.59). No entanto, o 

modelo não é sempre idêntico: depende do cliente e do mercado onde atua. Apesar das diferenças, 

os modelos têm todos como objetivo: “extrair a posição relativa de cada player/marca no tabuleiro de 

xadrez do mercado ou segmento de mercado em que atuam” (Sónia Gonçalves, anexo 5, p.61).  

Em média, Fernanda Servolo dedica entre uma hora e meia a duas horas à análise dos anúncios 

da concorrência (nas categorias não sazonais), no seu dia-a-dia, e Sónia Gonçalves despende entre 

três a quatro horas semanais para esta atividade. 

 

j) Considerações sobre a análise dos anúncios da concorrência 

A análise dos anúncios da concorrência é concebida de forma distinta e complementar pelas 

especialistas que a realizam e recebem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Importância da análise dos anúncios da concorrência 

A análise dos anúncios da concorrência é considerada uma atividade importante por permitir 

avaliar objetivamente o negócio do cliente e criar inputs relevantes para a estratégia de comunicação 

da marca (Sónia Gonçalves). Ao conhecer o cenário competitivo do cliente, a agência está mais 

capacitada para propor ao cliente soluções de comunicação mais adequadas e mais diferenciadoras 

(Fernanda Servolo). A título de exemplo, antes da realização de uma campanha importante, a 

agência tem o hábito proactivo de fazer uma análise da concorrência por considerar fundamental 

“conhecer como os nossos rivais comunicam, para poder saber no mapa posicional qual será o 

melhor espaço que o nosso produto pode ocupar (Fernanda Servolo, anexo 5,p.59). 

O benchmarking é uma atividade intimamente ligada à análise da concorrência. No trabalho dos 

criativos, a análise dos anúncios da concorrência torna-se relevante por considerarem o 

benchmarking importante na definição da estratégia a utilizar na mensagem (Duarte Melo). Neste 

sentido, a pesquisa sobre demonstrações de produto é o exemplo dado, por Fernanda Servolo, para 

ilustrar a prática.  

“Tentar perceber da melhor forma o cenário competitivo em que está inserido aquele produto 
ou serviço” para que possam, enquanto agência: “tomar a melhor decisão, não para copiar o 
que está a ser feito, mas para nos diferenciarmos da melhor forma dentro do contexto 
competitivo” (Fernanda Servolo).  
  

 

 

 
 
 
 

“Não é uma atividade simples, é uma atividade que requer análise, raciocínio e 
conhecimento base daquela categoria e daquele segmento, para conseguir fazer uma 
análise que acrescente valor e que tenha a componente de negócio aliada à comunicação” 
(Fernanda Servolo). 
 
 “É uma atividade simples no processo, complexa na análise. Exige treino, capacidade 
analítica, conhecimento e experiência do mercado e das marcas” (Sónia Gonçalves). 

“Como são diferentes entidades a fazer a análise, podemos sentir, muitas vezes que não é 
integrada, apesar de completa” (Cláudia Domingues). 
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l) Utilidade da análise dos anúncios da concorrência para o trabalho diário 

As afirmações seguintes comportam as justificações de quatro dos cinco especialistas, para a 

utilidade da análise dos anúncios da concorrência no seu trabalho diário: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

m) A análise dos anúncios da concorrência nas relações agência - anunciante 

O processo de análise dos anúncios da concorrência permite, segundo Sónia Gonçalves: 

   Fomentar laços de parceria entre a agência e o cliente - as outras marcas são adversários 

comuns;   

 Tornar o discurso agência-anunciante um discurso estratégico;   

 Trabalhar em conjunto na criação de mensagens relevantes para alterar comportamentos e 

atitudes dos consumidores para com marca.  

Do lado da agência, a análise dos anúncios da concorrência é considerada como uma atividade 

que incrementa o diálogo com o anunciante: “suscita tema de conversa e isso estreita laços” 

(Fernanda Servolo, anexo 5, p.60). Desta forma, se a análise conseguir acrescentar valor ao negócio 

do cliente, o cliente poderá ver os profissionais da agência como parceiros aptos para os aconselhar. 

Nesse sentido, ser indispensável ao cliente é o objetivo máximo do account e é por isso que a análise 

dos anúncios da concorrência: “para além da análise meramente publicitária da peça, deve ser algo 

estratégico, que mostre dicas de negócio, por exemplo, produtos a lançar, produtos a descontinuar” 

ou seja, é um serviço que “pode ter insights importantíssimos que o cliente pode utilizar” (Fernanda 

Servolo, anexo 5, p.60). Do lado do cliente, o estreitamento da relação por via da análise dos 

anúncios da concorrência foi avaliado em 8, numa escala de 1 a 10: “ é uma forma de “falarmos a 

mesma linguagem, sentirmos as mesmas ameaças e oportunidades. No final, as estratégias 

desenvolvidas em conjunto são mais informadas e relevantes para a marca” (Cláudia Domingues, 

anexo 5, p.70). A proatividade da agência é também um fator tido em conta no estreitamento das 

“Dá-nos conhecimentos e bases para conseguirmos, quase de igual para igual, conversar 
sobre um briefing, pedir informações corretas sobre um briefing, dar recomendações 
corretas... Por exemplo, na categoria dos desodorizantes, 48h de proteção é o mínimo 
olímpico e “vocês não estão a dizer nada de especial”. Se não fizesse a análise de 
concorrência não saberia essa informação e não me conseguiria posicionar com a tal 
consultora, ou expert, nem ter a tal conversa inteligente e isso é crucial no dia-a-dia” 
(Fernanda Servolo); 

 
“O profissionalismo exige que a agência seja detentora de conhecimento sobre o mercado e 
a concorrência, por forma estar apta para apresentar um ponto de vista relevante para o seu 
cliente” (Sónia Gonçalves); 

“Se não soubermos onde estamos e contra quem estamos a concorrer, nenhum exercício 
estratégico é válido e, qualquer execução final passa a ser mera especulação ou sorte, e 
isso não é aceitável” (Duarte Melo); 

 

“Não molda ou altera a estratégia da marca, mas ajuda a perceber as tendências do 
mercado, dos consumidores, da comunicação. Com base nessa análise, podemos ajustar 
atividades essencialmente para nos podermos diferenciar positivamente” (Cláudia 
Domingues). 
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relações cliente-agência: “quanto mais proativa for a agência melhor será a nossa relação com a 

agência (Etienne Clause, anexo 5,p.67)
6
.  

n) Análise dos anúncios da concorrência e relação anunciante/marca – consumidor 

Uma análise da comunicação mais ampla e abrangente é útil para identificar tendências que 

possam estar relacionadas com as necessidades e com os hábitos dos consumidores (Cláudia 

Domingues). Por exemplo, a utilização de QRCodes em peças de comunicação dos concorrentes é, 

segundo a especialista, um sinal de distintas tendências: crescimento da utilização do mobile, multi-

tasking e imediatismo. Por outro lado, nem sempre é através da análise dos anúncios da 

concorrência que se detetam as necessidades dos consumidores. No caso da Cofidis, é através do 

acompanhamento da estratégia de media, da análise das suas próprias comunicações e de pós-

testes de todas as suas campanhas (Etienne Clause). 

As opiniões dos anunciantes divergiram relativamente ao papel da análise dos anúncios da 

concorrência na perceção das necessidades do consumidor e no estreitamento das relações marca- 

consumidor. Por um lado, na Cofidis, foi considerado que a análise dos anúncios da concorrência 

tinha uma importância baixa para conhecer o consumidor e fortalecer as relações marca-consumidor: 

“é mais pelo contacto direto com o consumidor, quer por via de inquéritos, quer por via do Facebook 

que estamos a trabalhar nesse sentido de estreitamento de laços com os consumidores” (Etienne 

Clause, anexo 5, p.68). E por outro, na Ikea, a análise dos anúncios da concorrência foi avaliada em 

10 na melhoria das relações marca-consumidor: “analisar as atividades da nossa concorrência torna 

a marca melhor: mais próxima, mais relevante, mais acessível à maioria” (Cláudia Domingues, anexo 

5, p.71). 

o) Vantagens da análise dos anúncios da concorrência 

As principais vantagens da análise dos anúncios da concorrência, para a agência são (Fernanda 

Servolo):  

1. Ter uma base para ter conversas inteligentes com os clientes e conseguir fazer 

recomendações pertinentes e adequadas; 

2. Conseguir posicionar-se como experts e consultores tornando-se indispensável para o 

cliente; 

3. Conseguir desenvolver as melhores soluções dentro do contexto competitivo do cliente. 

E para o cliente (Fernanda Servolo): 

1. Serviço que permite ter um Big Picture do que está a acontecer no seu cenário competitivo; 

2. Detetar tendências; 

3.  Conseguir fazer uma análise SWOT das suas fraquezas e oportunidades em relação aos 

seus concorrentes. 

Do lado do cliente as vantagens são traduzidas nas seguintes afirmações:  

 

 

 

                                                        
6
 O cliente Etienne Clause não conseguiu avaliar o estreitamento da relação agência-anunciante numa escala de 1-10, por não 

estar afeto a esse tipo de serviço. 

“Através dessa análise nós conseguimos perceber a estratégia de preço que estão a seguir” 
(Etienne Clause – sobre a análise da concorrência no sentido mais amplo);  
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p) Desvantagens e lacunas da análise dos anúncios da concorrência 

Apesar das vantagens acima enunciadas, a análise dos anúncios da concorrência tem algumas 

lacunas: “os serviços de clipping não abrangem todos os meios” (Fernanda Servolo, anexo 5, p.60). 

Os outdoors e a comunicação no ponto de venda não estão sistematizados pelos serviços de 

clipping: “o meio outdoor que é um meio muito importante para a awarness, e muito importante para a 

construção da imagem de marca”, e o “meio ponto de venda que é muito importante para ganho de 

quota de mercado”. Desta forma, e devido à importância dos dois meios, a sua não sistematização, “é 

uma grande lacuna porque há muitas marcas cuja estratégia é comunicação no ponto de venda” 

(Fernanda Servolo, anexo 5, p.60). Todavia: “a melhoria é uma constante tal como a mudança” 

(Sónia Gonçalves, anexo 5, p.63). Nesse sentido, enquanto profissionais, os accounts enfrentam o 

aparecimento dos novos media, que têm vindo a “ganhar terreno” na eficácia com que chegam às 

pessoas, como por exemplo, as redes sociais. Posto isto, a análise dos anúncios da concorrência 

deverá, “evoluir tecnicamente para recolher o material que surge nestes novos media e, também, na 

capacidade de análise transversal em cada momento, das mensagens emitidas pelas marcas” (Sónia 

Gonçalves, anexo 5, p.63). 

Pese embora não ter identificado nenhuma lacuna no processo de análise dos anúncios da 

concorrência (por desconhecer o processo), o diretor criativo considerou que “havendo mais dinheiro 

talvez se pudesse recorrer a outros meios mais eficazes na recolha de informação”. Foi pedido aos 

clientes que apontassem quais as desvantagens na análise da concorrência no sentido lato, e mais 

especificamente, na análise dos anúncios da concorrência. Ambos partilharam da opinião que não 

existiam desvantagens na análise da concorrência. De um ponto de vista mais global, os anunciantes 

afirmam que a análise da concorrência não acarreta desvantagens, na medida em que, enquanto 

marca, têm de estar informados sobre o que a concorrência faz para se posicionarem e para terem 

consciência do que é diferenciador (Etienne Clause). Especificamente, na análise dos anúncios da 

concorrência, também não foram encontradas desvantagens, apesar de ter sido considerado que 

poderia haver um perigo: “certas marcas podem ficar tão condicionadas pelo que os outros fazem, 

que se tornam reativas e perdem o foco nas suas próprias estratégias” (Cláudia Domingues, anexo 5, 

p.71). 

 

6.  Discussão das entrevistas qualitativas 

A secção seis contém uma breve discussão e reflexão sobre as entrevistas qualitativas realizadas 

aos cinco especialistas. A reflexão será fundamentada na experiência profissional dos especialistas, 

no modelo teórico de Keller (2001), e em outros autores dentro da temática.  

 

“É sempre positivo estar a par do mundo que nos rodeia, incluindo a concorrência, para 
podermos acentuar a diferenciação”. Ex: Leroy Merlin a associação ao programa “Querido 
mudei a casa” e a alteração da configuração das lojas para se tornarem mais inspiradoras (à 
semelhança do que a Ikea faz no piso de Show Room) – incentivou a Ikea: “a tornar as 
soluções que estão nas lojas ainda mais relevantes, mais acessorizadas, (…) mais inovadoras, 
para solucionar problemas da vida real dos nossos consumidores. Analisar a concorrência, 
tornou-nos melhores” (Cláudia Domingues). 
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6.1. Comparação com o modelo do Capital de Marca Centrado no Cliente (CMCC) 
(Keller, 1993;2001) 

  Nesta subsecção, procede-se à adaptação do modelo da Criação do Capital de Marca 

Centrado no Cliente de Keller (1993,2001) ao processo de análise dos anúncios da concorrência. A 

“comparação” realizada visa a reflexão e o complemento das entrevistas efetuadas aos especialistas. 

Tem como finalidade responder ao terceiro objetivo “refletir sobre a eficácia desta análise para as 

relações agência-marca e marca-consumidor”. Assim, pretende-se demonstrar que a relação final da 

agência sai reforçada pelo valor que deriva da troca de informações (briefing, análise da 

concorrência, entre outras) que se gerou entre a agência e o anunciante (marca), ou seja, que existe 

uma melhoria da relação final. Detalhadamente, o que se quer evidenciar é que o facto da agência se 

preocupar com a recolha de informações sobre o mercado circundante do seu anunciante, 

nomeadamente sobre a concorrência, reforça a sua relação com o anunciante. Por sua vez, por ter 

na sua posse informações relevantes sobre a sua concorrência, o anunciante poderá ficar mais ciente 

das necessidades do seu consumidor, o que poderá reforçar a relação anunciante (marca) – 

consumidor.  

Seguidamente explica-se em detalhe o modelo de Keller de Criação do Capital de Marca 

Centrado no Cliente (2001) que será o ponto de partida para a reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Keller,2001. 

 

 

 

Ilustração 2- Pirâmide de criação de capital de marca - Keller, 2001 
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Tabela 3 -Explicação do CMCC (Keller,2001) 

Fonte: elaboração própria. 

No esquema seguinte, explica-se detalhadamente o raciocínio subjacente à reflexão e discussão 

dos resultados obtidos nas entrevistas qualitativas. A reflexão alia a teoria presente no modelo de 

Keller (2001), aos processos de troca de informação entre a agência e o seu anunciante, 

nomeadamente, à análise dos anúncios da concorrência.  

Esquema 1 - Raciocínio base à reflexão e discussão de resultados 

Processos de troca de informação agência-marca (anunciante); 

 

Análise de anúncios da concorrência (Saliência/ Imagens e Desempenho de Keller, 2001 – Qual é a 

identidade dos concorrentes? Qual é a sua posição no mercado? Quais são os seus produtos?); 

 

Reforço do conhecimento da concorrência e das necessidades do anunciante e do seu consumidor; 

 

Melhores respostas da agência; 

 

Melhor relação agência-anunciante (Juízos e Sentimentos, Keller, 2001 – “como nos sentimos em 

relação à agência e ao seu desempenho” é uma “boa agência”? Se faz um bom trabalho gostamos 

dela: é uma boa agência!); 

 

Maior proximidade do anunciante-consumidor (Possibilita a total identificação consumidor-marca 

Ressonância de Keller,2001); 

 

Reforço da relação final da agência. 

                Fonte: elaboração própria. 

A relação acima estabelecida é o ponto de partida da adaptação do modelo de Keller (2001) aos 

níveis de análise dos anúncios da concorrência. Assim, quando se realiza a análise dos anúncios 

publicitários da concorrência responde-se (direta ou indiretamente) às seguintes questões:   

 Quem são os concorrentes? – Questão que remete para o patamar da Saliência de Keller 

(2001), na medida em que traduz a identidade dos concorrentes;  

 Como se posicionam no mercado? – Questão que remete para o patamar das Imagens e 

do Desempenho de Keller (2001), pois quando se responde identifica-se a imagem 

(posicionamento) do concorrente e o seu desempenho (exemplo: quota de mercado); 

Perguntas dos clientes (consumidores) sobre a marca 

 Quem és? (Identidade) 

 O que és? (Significado) 

 O que sinto por ti? (Resposta) 

 Como nos relacionamos? (Relacionamentos) 

Conclusão das perguntas 

Permitem perspetivar em que nível da pirâmide se encontra a marca, desde o mais básico que é a Saliência até ao mais 

elevado que é a Ressonância (identificação total com a marca). 
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 Qual é o seu produto? E o que tem de diferente/igual ao do nosso cliente (marca)? – O 

produto do concorrente faz parte da sua identidade, logo remete para o patamar de Saliência 

de Keller (2001);  

 Qual a relevância deste anúncio para toda a categoria de concorrentes? (Categoria de 

Concorrentes); 

 Qual a relevância deste anúncio para o nosso cliente? (Marca); 

Reflexão sobre o valor da análise de anúncios publicitários da concorrência: 

Para a relação agência-marca: 

Neste ponto, a reflexão pretende incidir no possível estreitamento das relações entre a agência e 

a marca por via da análise dos anúncios da concorrência. A reflexão irá relacionar este possível 

estreitamento com o patamar dos Juízos e Sentimentos de Keller (2001), na medida em que, os 

bons sentimentos e juízos do cliente sobre a agência são símbolo de um bom relacionamento. Assim, 

pretende-se refletir sobre a importância da análise dos anúncios da concorrência no reforço das 

relações entre a agência e o seu anunciante (marca). Numa primeira instância, a questão que se 

coloca é: “será que esta análise ajuda a estreitar a relação da agência com o seu cliente (marca)?” 

Para se encontrarem respostas a esta questão foram colocadas questões específicas aos 

especialistas: “em que medida esta análise reforça laços com os seus clientes? Porquê?”; “de que 

forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as vantagens para o 

cliente? E para a agência? Porquê? (Por favor, dê exemplos) ” e “de 1 a 10, qual seria o valor de 

importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das suas relações com a agência? 

Porquê?” As respostas às questões enunciadas foram dadas pelas accounts Fernanda Servolo e 

Sónia Gonçalves que representam a agência, e pela cliente Cláudia Domingues que representa o 

anunciante.  

As accounts partilharam da opinião que o processo de análise dos anúncios da concorrência 

estreita os laços entre a agência e os seus anunciantes. Desta forma, foi considerado que a análise 

dos anúncios da concorrência fornece bases e conhecimento que permitem dialogar com o cliente: 

“quase de igual para igual”, pedir informações corretas sobre o briefing e fornecer recomendações 

acertadas (Fernanda Servolo). Complementarmente, a análise dos anúncios da concorrência 

possibilita o estreitamento de laços de parceria entre a agência e o seu cliente, já que ambos 

defrontam adversários comuns, ou seja, as marcas concorrentes. Neste sentido, o processo de 

análise dos anúncios da concorrência eleva o discurso entre a agência e o cliente a um nível 

estratégico, possibilita a cocriação de mensagens mais relevantes que transmitem insights do 

anunciante e da agência, com vista à alteração de atitudes e comportamentos dos consumidores em 

relação à marca anunciada (Sónia Gonçalves). O estreitamento das relações agência-marca por via 

da análise dos anúncios da concorrência foi avaliado em 8 (de 1 a 10) por Cláudia Domingues. 

Assim, foi considerado que este processo permite à agência e ao anunciante: “falar a mesma 

linguagem”, isto é, sentir: “as mesmas ameaças e oportunidades” como se fossem um só, o que torna 

as estratégias desenvolvidas em conjunto mais informadas e relevantes para a marca (Cláudia 

Domingues).  
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Se a agência realizar processos de troca de informação, como a análise dos anúncios da 

concorrência, que fomentam os seus conhecimentos sobre o seu anunciante e sobre o seu meio 

envolvente, estará possibilitada a um diálogo mais aberto e mais incisivo com o seu cliente. A agência 

será considerada pelo seu anunciante como uma expert e como uma possível parceira. Desta forma, 

os Juízos e Sentimentos (Keller, 2001) que o cliente poderá emanar sobre a agência serão 

positivos, na medida em que a agência conseguiu, por via de processos como a análise dos anúncios 

da concorrência, atingir o know-how pretendido, para ser considerada parte integrante do trabalho 

diário da sua marca. 

No entanto, o processo de análise dos anúncios da concorrência não é realizado com a mesma 

profundidade para todos os anunciantes/clientes. Como se pôde ver no decorrer da análise das 

entrevistas qualitativas, a Cofidis não está afeta a este tipo de serviços. Todavia, foi dito que quanto 

mais proactiva fosse a agência, melhor seria a relação agência-anunciante (Etienne Clause). Assim, 

pode dizer-se que o estreitamento das relações entre a agência e o seu anunciante, por via da 

análise dos anúncios da concorrência não é linear, porque, à semelhança da Cofidis, existem outros 

anunciantes que não são abrangidos por este tipo de serviço aprofundado. Contudo, deve-se 

ressalvar que mesmo não estando afeto a este tipo de serviço, o cliente considerou que tem uma boa 

relação com a agência, ou seja, os seus Juízos e Sentimentos (Keller, 2001) sobre a agência são 

igualmente positivos. Desta forma, pode concluir-se que, apesar da análise dos anúncios da 

concorrência ser considerada como um processo que estreita os laços entre a agência e o 

anunciante, não é o único fator a possibilitar que os clientes/anunciantes tenham Juízos e 

Sentimentos (Keller, 2001) positivos sobre a agência, bem como uma boa relação. 

Para a relação marca-consumidor: 

Neste ponto, a reflexão foca-se no possível estreitamento das relações entre o anunciante/marca 

e o seu consumidor, por via da análise dos anúncios da concorrência. A reflexão relaciona esse 

possível estreitamento com o patamar da Ressonância de Keller (2001), que consiste na total 

identificação do consumidor com uma determinada marca.  

Desta forma, a questão: “será que esta análise ajuda a estreitar a relação entre o cliente (marca) 

da agência e o seu consumidor? é alicerçada nas questões colocadas ao cliente: “a análise dos 

anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das necessidades do consumidor? 

Porquê? (Por favor, dê exemplos)”; “de 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta 

atividade no estreitamento das suas relações com os seus consumidores? Porquê?”. Estas questões 

remetem para o patamar da Ressonância (Keller, 2001), na medida em que, se pretende que todas 

as trocas de informação entre a agência-anunciante (incluindo a análise dos anúncios da 

concorrência), ajudem o anunciante a tornar-se mais ciente das necessidades do seu consumidor. 

Consequentemente, estas trocas de informação podem potenciar uma melhor relação marca-

consumidor que se pode elevar (ou não) à identificação total do consumidor com a marca. 

Assim, foi considerado que à medida que a análise se torna mais alargada, ajuda a detetar 

tendências associadas às alterações dos hábitos e necessidades dos consumidores (Cláudia 

Domingues). Por isso, numa escala de 1 a 10, a análise dos anúncios da concorrência foi 

considerada determinante no estreitamento das relações com os seus clientes. A representante da 
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Ikea avaliou esse processo em 10, porque quando se analisam as atividades da concorrência, a 

marca torna-se melhor, mais próxima, mais relevante e mais acessível à maioria (Cláudia 

Domingues). 

Não obstante, as informações fornecidas por Cláudia Domingues não indicam que o processo da 

análise de concorrência leve à total identificação do consumidor com a marca, ou seja, leve ao 

patamar da Ressonância (Keller, 2001), apenas apontam a análise dos anúncios da concorrência 

como um elemento que torna a marca mais próxima do seu consumidor. A Ressonância (Keller, 

2001) só seria atingida se todos os anunciantes fossem alvo destes processos de análise, e caso se 

conseguisse provar que este tipo de processos era o mais adequado para as marcas estreitarem os 

laços com os seus consumidores. No entanto, foi provado o contrário na entrevista com o cliente 

Cofidis. Segundo Etienne Clause, não é através da análise dos anúncios da concorrência que tomam 

consciência das necessidades dos seus consumidores, muito menos que se tornam mais próximos. 

Assim, foi considerado que existem formas mais eficazes de o fazer, quer através de pós-testes da 

campanha, quer através de inquéritos e comunidades virtuais no Facebook, onde contactam 

diretamente com o consumidor (Etienne Clause).  

Adicionalmente, para se atingir o patamar da total identificação do consumidor com a marca, por 

via da análise dos anúncios da concorrência, era necessário que esse processo não apresentasse 

limitações. Todavia, se houvesse mais recursos financeiros, talvez existissem melhores formas de 

recolher informação (Duarte Melo). Adicionalmente, foi apontada uma grande lacuna: a não 

sistematização dos outdoors e da comunicação no ponto de venda pelos congregadores de 

comunicação da concorrência (Fernanda Servolo). Por fim, salientou-se igualmente a emergência da 

sistematização dos conteúdos das redes sociais porque estão a: “ganhar terreno na eficácia com que 

chegam às pessoas” (Sónia Gonçalves). 

Concomitantemente, a reflexão permite assumir que o patamar da Ressonância de Keller (2001) 

por via da análise dos anúncios da concorrência é ainda algo utópico. Assim, pode considerar-se que 

o estreitamento dos laços entre a marca e o seu consumidor, por via da análise dos anúncios da 

concorrência é real, no entanto, não é generalizável a todos os anunciantes. Desta forma, a análise 

dos anúncios da concorrência é mais um elemento presente no fluxo das trocas de informação entre 

a agência e o anunciante que tem efeitos positivos na relação final da agência, pese embora algumas 

lacunas. 

A reflexão e adaptação do modelo de Keller (2001) a um dos processos de troca de informações 

entre agência-anunciante/marca (análise dos anúncios da concorrência), visa compreender a real 

utilidade, eficácia e importância deste processo para a marca e para a agência. A adaptação é 

fundamentada pelo conceito de brand equity centrado no cliente (Keller, 2001) que considera que 

quanto mais elevado for o nível de identificação do consumidor com a marca, mais forte se torna a 

marca. Por outro lado, o conceito de posicionamento também é fundamental para alicerçar a reflexão. 

O posicionamento da marca permite que o consumidor crie uma imagem mental da marca, se recorde 

dela, podendo assim iniciar o processo de identificação (Ries & Trout, 2000). Finalmente, a reflexão 

elaborada torna-se importante devido à crescente saturação dos mercados, que leva a que as marcas 

se definam cada vez mais em função do espaço deixado pela concorrência. 
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Considerações finais 

O maior enfoque teórico do trabalho incidiu na obra de Keller (1993,2001) sobre o capital de 

marca centrado no cliente. A pirâmide de criação de capital de marca centrado no cliente (Keller, 

2001) permitiu vislumbrar algumas soluções para a resolução do objetivo do trabalho: refletir sobre a 

eficácia desta análise para as relações agência-marca e marca-consumidor, pois facultou uma 

discussão sustentada sobre as entrevistas qualitativas. 

O estágio realizado na agência de publicidade Draftfcb no departamento do Contacto teve como 

atividade central a análise dos anúncios da concorrência, processo que é detalhado na secção 

quatro. Ao realizar diariamente esta análise, percebeu-se a importância dos anúncios publicitários 

que atingem as audiências. Desta forma, pode compreender-se que os anúncios têm efeitos nas 

marcas e nos consumidores, por permitirem veicular uma mensagem e estreitar relações entre 

agência-anunciante. 

O trabalho de campo decorreu dentro dos prazos definidos sem muitos percalços. Foi através da 

recolha dos testemunhos dos especialistas, sobretudo dos anunciantes, que se conseguiu cumprir o 

objetivo: compreender a importância da análise dos anúncios da concorrência para as marcas. Os 

resultados obtidos através das entrevistas aos cinco especialistas selecionados permitiram concluir 

que a análise dos anúncios da concorrência é um processo de troca de informação agência-

anunciante importante e útil, tanto para a agência como para a marca. A importância e utilidade desta 

atividade reflete-se nas afirmações dos especialistas, que a indicam como uma atividade fundamental 

para conhecer a concorrência, fornecer melhores respostas e fortalecer laços agência-anunciante e 

marca-consumidor o que “torna a marca melhor”.  

Durante a discussão e reflexão dos resultados, pôde compreender-se que a análise dos anúncios 

da concorrência é uma forma de estreitar as relações da agência-anunciante, e por isso, proporciona 

bom Juízos e Sentimentos (Keller, 2001) do anunciante sobre a agência. No entanto, 

foi  constatado que não é apenas a análise dos anúncios da concorrência que permite estreitar laços 

agência-anunciante. Relativamente ao estreitamento da relação marca-consumidor encontrou-se um 

paradoxo entre os anunciantes: para um dos anunciantes, a análise dos anúncios da concorrência é 

uma atividade que estreita os laços marca-consumidor e, para o outro anunciante, não é por “essa 

via” que se melhoram as relações marca-consumidor. Assim, pode concluir-se que a Ressonância 

(Keller, 2001) que representa a total identificação do consumidor com a marca, por via da análise dos 

anúncios da concorrência, é ainda algo utópico, na medida em que, os anunciantes não estão de 

acordo sobre a sua importância para o fomento das relações marca-consumidor. 

Em suma, considera-se que o estágio efetuado será muito útil para o futuro desenvolvimento de 

uma carreira em publicidade. O trabalho cumpre os objetivos planeados o que leva a crer na sua 

pertinência para a área. A temática da análise dos anúncios da concorrência ainda não é uma 

temática muito abordada por investigadores no âmbito da publicidade. Nesse sentido, sugere-se que 

numa futura investigação se aprofundem os resultados obtidos, nomeadamente o paradoxo 

encontrado no estreitamento das relações marca-consumidor por via da análise dos anúncios da 

concorrência. 
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Anexo 2 – Avaliação de Estágio 
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Anexo 3 – Diário de Bordo de Estágio 
 

DÍÁRIO DE BORDO DE ESTÁGIO 

SETEMBRO 

02/09/13 

To do: 

Navegar pelo website da Nivea; 

Navegar pelos briefings e apresentações da BDF. 

03/09/13 

To do: 

Ver trabalhos anteriores de Análise de Concorrência; 

Competitive: Primeiros exercícios. 

04/09/13 

To do: 

Continuação Competitive; 

Formação Adlog; 

Análise de bons briefings; 

Traduzir anúncios (IPTV). 

05/09/13 

To do: 

Traduções IPTV; 

Formação Adlog: Orçamentos e Briefing; 

PowerPoint Follow up “Os nossos dias” RTP; 

06/09/13 

To do: 

Continuação da Apresentação “Os nossos dias”; 

Competitives: Hair Care e Make up; 

Ler e tomar conhecimentos dos Status BDF; 

 

09/09/13 

To do: 

Retificações Strada; 

ACIOS (Ler e Navegar); 

Construção de um Briefing para a Global Imagens. 

10/09/13 

To do: 

Apresentação Briefing ao Marcos; 

Formação Adlog; 

ACIOS; 

Competitive Face Care. 
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Secil: R&C verificação. 

11/09/13 

To do: 

Acabar de rever R&C Secil; 

Competitive Face Care; 

Ver informações sobre banners; 

Tomar consciência das quotas de mercado BDF; 

Procurar imagens Fashion Pashion. 

12/09/13 

To do: 

Relatório e Contas Secil; 

Competitive Face Care; 

Competitive Eucerin. 

 

13/09/13 

To do: 

Formação Adlog: Tarefa: 

Colocar Briefings no Adlog; 

Procurar logos para as Amoreiras; 

Observação Sessão Fotográfica; 

Ver briefings BDF. 

16/09/12 

To do: 

Competitive (Face Care e Pharma); 

Visita à Gráfica Oligário Fernandes. 

17/09/13 

To do: 

Continuar Competitive; 

Alterações Relatório e Sustentabilidade. 

18/09/13 

To do: 

Relatório de Sustentabilidade (revisão); 

Competitive Eucerin; 

Relatório e Contas (revisão). 

19/09/13 

To do: 

Relatório e Contas (revisão mensagem do presidente); 

Competitive Face Care; 

Briefing TSFRunners (alterações). 
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20/09/13 

To do: 

 Strada Brief alterações; 

 Indicação com alterações no ppt para criativos; 

Briefing TSF Runners – ajudar a redigir; 

Competitive: Body (Nivea e Eucerin). 

23/09/13 

To do: 

Embrulho para BDF; 

Revisão do Competitive Body; 

Formação: estudo Amoreiras; 

Início dos Slides “Summary” dos Competitive (body). 

24/09/13 

To do: 

Fazer um “sum up” das diversas categorias de competitives; 

Ida a uma produtora com o Cesar Monteiro: Campanha Stress Protect; 

Competitive Face Care (acabar amanhã); 

Formação: exercício Agência e Marca. 

25/09/13 

To do: 

Competitives (2) Vichy; 

Slides Overall Competitives (Face Care ,Eucerin, Hansaplast). 

26/09/13 

To do: 

Competitve Hair Care; 

Overall Competitives (Hair Care, Make up, Nivea Men, Nivea Sun); 

Rever Vichy. 

27/09/13 

To do: 

Realizar Briefing “Granadeiro – Folheto Tríptico 2013”. 

30/09/13 

To do: 

Slides Overall: meios mais frequentes e o que aparece mais nos anúncios. 

OUTUBRO 

01/10/13 

To do: 

Reunião exercício Seal; 

Competitives: colocar marcas juntas nas categorias; 

Rever os que analisei com base nos já feitos (melhorarias no ponto “What matter for category”). 
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02/10/13 

To do: 

Rever todos os competitives que analisei (fechar Q3); 

Ponto de situação das revisões; 

Colocar tarefas no Adlog. 

03/10/13 

To do:  

Trabalho Administrativo: pesquisas na Cision (agregador de anúncios) – anúncios Bancos e 

Telemóveis. 

04/10/13 

To do: 

Tradução e resumo em Powerpoint do estudo “Consumidores 2020” da Gfk. 

07/10/13 

To do: 

Continuação do Powerpoint resumo “Consumidores 2020” da Gfk; 

Observação das correções efetuadas às minhas competitve analisys (feedback positivo); 

Redação do briefing de alterações Cofidis (Institucional RichMedia). 

08/10/13 

To do:  

Elaboração de um estudo sobre a Águas Luso NewBussiness (powerpoint). 

09/10/13 

To do: 

Continuação da elaboração de um estudo sobre a Águas Luso NewBussiness (powerpoint). 

10/10/13 

To do: 

Análise de concorrência: Deo segment Q4; 

Apresentação Água do Luso: pequenas alterações; 

Redação de um briefing de alterações Cofidis.  

11/10/13 

To do: 

 Pesquisa da água mais emblemática da Suiça (Henniez) para apresentação Águas Luso; 

Análise de Concorrência: Face Care e Pharma Q4; 

Secil: revisão do Relatório e Contas 2012 (versão em inglês). 

14/10/13 

To do:  

 Análise de Concorrência: Face Care e Pharma Q4 (continuação); 

Pesquisa Logótipos Secil Argamassas e Secil Britas; 

Pesquisa regulamento Campanha Nivea Men (passar para Word); 

Ponto de situação com o criativo em relação às duas campanhas da Cofidis (rich media e banners). 
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15/10/13 

To do:  

Pesquisa de anúncios da concorrência de Cofidis; 

Adaptar template análise de concorrência da BDF à Cofidis; 

Revisão Relatório e Contas Secil 2012. 

16/10/13 

To do: 

Competitive Analysis Vichy (Face Care e Eucerin); 

Análise concorrência Cofidis: Financeiras. 

17/10/13 

To do: 

Competitive Analysis : Esteé Lauder Eucerin; 

Slides Overall análise concorrência Cofidis; 

Revisão Relatório e Contas Secil 2012 (envio para a cliente); 

Pesquisas pedidas; 

Redação do Briefing The Balvenie 17 anos DoubleWood. 

 

18/10/13 

To do: 

Formação recebida: acompanhamento das atividades da gestora de projetos; 

Ida a filmagens da campanha de Natal da Zap. 

 

21/10/13 

To do: 

Competitive Analysis: Face Care Vichy; 

Redação Briefing Alterações: Cofidis – Auto_refresh e Linha de Crédito; 

Passar briefing ao Criativo; 

Transferências do Webcarg. 

22/10/13 

To do: 

Continuação da Análise de Concorrência: Vichy Idéalia; 

Criação de um insight para o briefing dos Paralímpicos; 

Pesquisa de Vídeos Promocionais dos Comités Paralímpicos Internacionais. 

23/10/13 

To do: 

Pesquisa de Vídeos Promocionais dos Comités Paralímpicos Internacionais e anexação dos 
mesmos no briefing, com vista à exemplificação; 

Criação do Insight da campanha Institucional do Comité do Paralímpico de Portugal; 

Brainstorming para tentar encontrar a “principal mensagem” da campanha Institucional da 

PrimeDrinks. 
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24/10/13 

To do: 

Ajuda na criação da principal mensagem da campanha Institucional PrimeDrinks; 

Redação de um Briefing para o Patrocínio do DN à peça de Teatro “A noite” de José Saramago. 

25/10/13 

To do: 

Competitive Analysis : L’Oreal; 

Pesquisa na Cision dos anúncios da concorrência da PrimeDrinks. 

28/10/13 

To do: 

Continuação da Pesquisa no Cision da concorrência da PrimeDrinks; 

Briefing de Alterações Mundicenter 

29/10/13 

To do: 

Execução de um PowerPoint com a recolha da concorrência da PrimeDrinks; 

Competitive Face Care. 

 

30/10/13 

To do: 

Continuação Apresentação PrimeDrinks; 

Acabar competitive Face Care; 

Pesquisa de imagens de Vallet Parkings de centros comerciais – powerpoint. 

 

31/10/13 

To do: 

Apresentação do meu trabalho da PrimeDrinks na sala de reuniões; 

Início das pesquisas do mercado internacional das águas. 

 

NOVEMBRO 

01/11/13 

To do: 

Pesquisas do mercado internacional das águas; 

Início do powerpoint com resultados obtidos. 

04/11/13 

To do: 

Continuação das pesquisas do mercado internacional das águas e do powerpoint. 
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05/11/13 

To do:  

Continuação das pesquisas do mercado internacional das águas e do powerpoint. 

06/11/13 

To do: 

Continuação da execução do PowerPoint do Mercado Internacional das águas; 

Feedback Fernanda sobre o PowerPoint; 

Colocação dos anúncios da Cision no template da análise concorrencial. 

 

07/11/13 

To do: 

Melhorias no PowerPoint do Mercado Internacional das águas; 

Feedback Fernanda; 

Ajudar o Andrea no Briefing 150 anos do DN. 

 

11/11/13 

To do: 

Análise da Concorrência: 5 anúncios; 

Continuar apresentação do mercado internacional das águas (mostrar à Fernanda); 

Ajudar a descobrir a mensagem para a campanha dos 130 anos do Jardim Zoológico. 

12/11/13 

To do: 

Conversa com a Sónia sobre o Relatório de Estágio; 

Finalizar a análise da concorrência dos cinco anúncios; 

Mostrar a apresentação das águas internacionais à Fernanda. 

13/11/13 

To do: 

Análise de um anúncio da concorrência (face care); 

Mostrar o fim da apresentação das águas internacionais à Fernanda (melhorias). 

14/11/13 

To do: 

Competitive Analysis: Face Care e Pharma; 

Pesquisa aprofundada sobre o novo cliente Braga Parque (posicionamento, comunicação, ações); 

Início da apresentação em PowerPoint. 

15/11/13 

To do: 

Competitive analysis Face Care; 

Continuação e Melhorias no powerpoint com a pesquisa sobre o Shopping Braga Parque. 
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18/11/13 

To do: 

Revisão das recentes análises dos anúncios da concorrência; 

Ponto situação Fernanda : Água e Braga Parque. 

19/11/13 

To do: 

Alterações no ppt da PrimeDrinks; 

Melhorias no ppt do mercado internacional da água. 

20/11/13 

To do: 

Competitive Pharma; 

Confirmar arte final; 

Pesquisas no INE sobre indicador de atividade económica e clima económico (desde 2005). 

21/11/13 

To do: 

Pesquisa sobre centros comerciais do mundo ; 

Listagem; 

Início de um powerpoint com a imagem o posicionamento e comunicação dos centros. 

22/11/13 

To do: 

Continuação da pesquisa e do powerpoint com as informações recolhidas; 

Acabar competitive pharma. 

25/11/13 

To do: 

Pesquisa centros comerciais + apresentação. 

26/11/13 

To do: 

Pesquisa centros comerciais + apresentação. 

27/11/13 

To do: 

Acabar apresentação centros comerciais; 

Imprimir apresentação e colar na parede da sala dos criativos. 

28/11/13 

To do: 

Imprimir apresentação mercado internacional das águas; 

Fazer pesquisa sobre ICE TEA. 

29/11/13 

To do:  

 Competitives: execução com nova estagiária; 

Passar a pasta dos competitives. 
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Anexo 4 - Guiões de entrevistas qualitativas 

1.  Guião para a entrevista a Sónia Gonçalves e Fernanda Servolo: 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a 

análise dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil 

para consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito 

académico. 

1. Há quantos anos desempenha funções de account na Draftfcb? Já passou por outras 

agências? (Pode por favor descrever, sucintamente, o que fez em cada um desses cargos, e 

o que faz atualmente enquanto account da Draftfcb). 

2. Pode explicar, sucintamente, em que consiste a análise de anúncios da concorrência? 

3. Desde quando é que analisa anúncios da concorrência? Como é que tem evoluído essa 

prática? Há aspetos aos quais agora preste mais atenção…? Mudou os seus critérios de 

análise? (Por favor, dê exemplos). 

4. Para que tipo de clientes é que esta análise é realizada? Esta análise é da iniciativa do cliente 

ou da agência?  Qual é a sua finalidade? 

5. O modelo de análise é proposto pelo cliente ou pela agência? 

6. Em que se baseia esse modelo? 

7. Em média, quantas horas semanais dispensa à realização da análise dos anúncios da 

concorrência? 

8. O que pensa sobre esta análise? É uma atividade simples ou complexa? Porquê? 

9. Em que medida esta é uma atividade importante para a agência?  

10. Em que medida esta análise reforça laços com os seus clientes? Porquê? 

11. De que forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as 

vantagens para o cliente? E para a agência? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

12. Consegue identificar alguma lacuna ou potencial de melhoria na análise que é atualmente 

desenvolvida? 
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2. Guião para a entrevista a Duarte Pinheiro de Melo 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a 

análise dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Trabalha na Draftfcb como diretor criativo, pode descrever sucintamente o que faz? 

2- Como se desenvolve o seu trabalho criativo? Que elementos procura e recolhe antes de começar o 

seu trabalho? 

3 – O departamento do Contacto realiza uma análise dos anúncios publicitários da concorrência de 

alguns clientes com os quais trabalham, que conhecimentos tem sobre esta análise? 

4- Esta análise é-lhe transmitida? 

5- Em que medida é importante para o seu trabalho? 

6 – A concorrência afeta o seu trabalho criativo? Porquê? 

7– Costuma ver anúncios da concorrência dos seus clientes para se inspirar na concretização da 

ideia criativa? Porquê? 

8 – Alguma vez teve indicações relativamente ao seu trabalho para se distanciar da concorrência 

devido a algum anúncio que já estivesse on air? 

9- De que forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as 

vantagens para o cliente? E para a agência? Porquê? 

10- Consegue identificar alguma lacuna ou potencial de melhoria na análise que é atualmente 

desenvolvida? 

 

3.Guião para a entrevista ao cliente (inicial) 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a análise 

dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Há quanto tempo é cliente da agência de publicidade Draftfcb? 

2- Como se desenvolve o processo de criação publicitária, quando trabalha com a Draftfcb? Que 

etapas são percorridas? 
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3- Que aspetos são mais importantes para si neste processo? 

4- O que valoriza mais num anúncio publicitário? 

5- O departamento do Contacto realiza uma análise dos anúncios publicitários da concorrência de 

alguns clientes com os quais trabalha, que conhecimentos tem sobre esta análise? 

6- Esta análise é-lhe transmitida? 

7- Em que medida é importante para o seu trabalho? 

8- Há quantos anos recebe a análise dos anúncios da sua concorrência? Já recebia de outras 

agências com quem tenha trabalhado antes? 

9- O que pensa desta análise? É completa? Porquê? 

10 - A análise dos anúncios da concorrência realizada pela agência tem vantagens para a vossa 

marca? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

11- Existem algumas desvantagens nesta análise? (Se sim, quais? Se não, porquê?) 

12 – A análise dos anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das 

necessidades consumidor? Porquê? (Por favor, dê exemplos).  

13-De 1 – 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com a agência Draftfcb? Porquê? 

14- De 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com os seus consumidores? Porquê? 

 

NOTA: O guião de entrevista ao cliente teve se sofrer ligeiras alterações pelo facto de não se ter 

conseguido obter respostas por parte do cliente inicialmente previsto – a Beiersdorf. 

 

*Guião de entrevista adaptado ao cliente Cofidis  - Etienne Clause 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a análise 

dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 
 

1 – Há quanto tempo é cliente da agência de publicidade Draftfcb? 

2- Como se desenvolve o processo de criação publicitária, quando trabalha com a Draftfcb? Que 

etapas são percorridas? 

3- Que aspetos são mais importantes para si neste processo? 

4- O que valoriza mais num anúncio publicitário? 
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5- Em que medida é importante a análise da concorrência para o seu trabalho? 

6 - A análise dos anúncios da concorrência tem vantagens para a vossa marca? Porquê? (Por favor, 

dê exemplos). 

7- Existem algumas desvantagens nesta análise? (Se sim, quais? Se não, porquê?) 

8 – A análise dos anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das necessidades 

consumidor? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

9-De 1 – 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das suas 

relações com a agência Draftfcb? Porquê? 

10- De 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com os seus consumidores? Porquê? 

 
Nota: O guião ao cliente Cofidis representado por Etienne Clause, sofreu algumas adaptações devido 

ao facto de não serem prestados a este cliente serviços de análise dos anúncios da sua concorrência. 

 

*Guião de entrevista adaptado ao cliente Ikea da agência TBWA/BBDO – Cláudia Domingues 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a análise 

dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Há quanto tempo é cliente da agência de publicidade atual? 

2- Como se desenvolve o processo de criação publicitária? Que etapas são percorridas? 

3- Que aspetos são mais importantes para si neste processo? 

4- O que valoriza mais num anúncio publicitário? 

5- O departamento do Contacto realiza uma análise dos anúncios publicitários da concorrência de 

alguns clientes com os quais trabalha, que conhecimentos tem sobre esta análise? 

6- Esta análise é-lhe transmitida? 

7- Em que medida é importante para o seu trabalho? 

8- Há quantos anos recebe a análise dos anúncios da sua concorrência? Já recebia de outras 

agências com quem tenha trabalhado antes? 

9- O que pensa desta análise? É completa? Porquê? 

10 - A análise dos anúncios da concorrência realizada pela agência tem vantagens para a vossa 

marca? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 
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11- Existem algumas desvantagens nesta análise? (Se sim, quais? Se não, porquê?) 

12 – A análise dos anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das 

necessidades consumidor? Porquê? (Por favor, dê exemplos).  

13 – De 1 – 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com a agência? Porquê? 

14- De 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com os seus consumidores? Porquê? 

Nota: O guião de entrevista ao cliente Ikea Portugal sofreu ligeiras alterações pelo facto do 

anunciante em causa não ser cliente da Draftfcb, mas sim da TBWA/BBDO. 

Anexo 5 – Transcrições integrais das entrevistas qualitativas  
 

1.Entrevista a Fernanda Servolo (account) – 31 de Março (Draftfcb) 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a 

análise dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1.Há quantos anos desempenha funções de account na Draftfcb? Já passou por outras agências? 

(Pode por favor descrever, sucintamente, o que fez em cada um desses cargos, e o que faz 

atualmente enquanto account da Draftfcb). 

F.S: Aqui na Draftfcb desde 2004, portanto em Agosto deste ano fará 10 anos na Draftfcb Portugal. 

Entretanto, antes estava na Draftfcb antiga FCB do Rio de Janeiro, por isso de Draftfcb já serão 12 

anos, mais um ano e meio quando era estagiária, por isso tenho cerca de 13 anos e meio quase 14 

anos de casa. Eu trabalhei sempre na Draftfcb, FCB, Foot Cone & Belding, as diferentes variantes da 

FCB. As tarefas não têm sido sempre as mesmas porque quando começamos como estagiários, 

somos mais um apoio e não temos tanto contacto com o cliente. Quando eu era estagiária ajudava na 

execução de artes finais e até na execução de alguns briefings, ou seja, tarefas bastante 

operacionais. Na altura ainda havia fax, e “passava muito fax”, os anúncios ainda eram entregues em 

fotolito… Às vezes, ia entregar anúncios nos jornais, tratávamos de revisão de anúncios, mas sempre 

com pouca interação com o cliente. Aos pouquinhos, íamos ganhando confiança e íamos ganhando 

experiência para começar a interagir com o cliente. Hoje em dia, passados 10 anos, a minha função 

primordial é uma função de contacto com o cliente. Somos responsáveis por todo o processo de 

entrega de um projeto, desde que o cliente fala connosco porque precisa de uma campanha nova ou 

de um pequeno projeto, até que falamos com o cliente para extrair um bom briefing. Nós não 

podemos dar à agência um mau briefing, aliás não existe um mau briefing do cliente, a 

responsabilidade é nossa de fazer as perguntas certas e extrair as perguntas certas do cliente, para 

criar um bom briefing criativo. A partir daí somos responsáveis pela interação com todos os 

departamentos aqui da agência, para que o projeto seja implementado até ao fim. Portanto, nós 
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somos a cara da agência perante o cliente, e aqui dentro da agência somos responsáveis para que 

tudo aconteça atempadamente sem surpresas desagradáveis e para que as necessidades do cliente 

sejam satisfeitas. Também fazemos planeamento estratégico, o pessoal do departamento de contacto 

vai-se tornando responsável pelo lado estratégico do desenvolvimento dos briefings. Com o passar 

do tempo, “vamos ganhando mais bagagem e vamos nos preocupando mais” com o lado comercial 

dos projetos, por questões de rentabilidade, que é algo que vem com o tempo e também com a 

responsabilidade que vamos ganhando. Nós somos gestores de relações com o nosso cliente, não é 

pura e simplesmente deixar o cliente feliz, mas sim fazer com que os clientes sintam que somos 

indispensáveis para que tenham sucesso na função que desempenham enquanto gestor de 

comunicação, ou de marketing. Por isso, nós temos de fazer um papel de consultor e mostrar essa 

expertise sobre o negócio do cliente, aliando a comunicação ao marketing para que o cliente sinta 

confiança em nós. Nós também queremos que o cliente dependa cada vez mais de nós no seu dia-a-

dia, porque assim as relações tornam-se mais fortes. 

 

2.Pode explicar, sucintamente, em que consiste a análise de anúncios da concorrência? 

F.S: A etapa número um é definir uma categoria, essa categoria está dividida em segmentos, e isso é 

necessário para organizar o nosso trabalho. Por exemplo na BDF, nós temos a categoria “personal 

care” e, dentro dessa categoria temos vários segmentos como bodycare, haircare, deos. Por isso, 

uma categoria mais ampla está dividida em segmentos. Por exemplo na Jonhson, que é uma conta 

em que eu também fiz análise da concorrência, a “categoria mãe” era “housecare” e trabalhava 

segmentos como inseticidas, limpa-móveis e ambientadores. O primeiro passo é definir a categoria e 

os segmentos dentro dessa categoria. Depois, a maioria das empresas contrata um serviço de 

clipping que nos envia alertas automatizados com toda a atividade publicitária que é realizada dentro 

da categoria e segmentos pedidos. (Só que a maioria dos serviços de clipping não leva em 

consideração o material do ponto de venda, que é muito importante para fast moving consumer goods 

que é a grande maioria dos clientes com quem trabalhamos nesse tipo de análise, e o ponto de 

venda é um touchpoint muito muito importante. Também não cobrem outdoor, mupi e 8x3, por isso 

essa recolha nós temos de fazer, temos de estar atentos e fazer). A partir daí, fazemos a análise de 

cada peça individualmente. Essa análise depende de critérios que são definidos pela agência e pelo 

cliente, os critérios são “feitos a quatro mãos”. Depois essa análise é compilada duma forma mensal, 

bimensal, ou trimestral e é feita uma análise geral com trends que estejam em voga no segmento, 

porque a categoria é algo muito amplo. Esses reports com as análises individuais e com as trends 

são enviados ao cliente. Muitas vezes são apresentados pessoalmente ao cliente, mas geralmente, 

são enviados por e-mail e o cliente faz as observações que tiver que fazer, ou se não tiver dúvidas, 

fica o report feito. Muitas vezes, esses reports são também enviados para coordenação internacional 

da conta x ou y, porque na grande maioria das vezes os clientes a quem nós fazemos essa análise 

são clientes internacionais, porque são clientes mais estruturados e aos quais interessa obter as tais 

tendências micro e macro e, por isso, a análise de concorrência ajuda muito. 
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3.Desde quando é que analisa anúncios da concorrência? Como é que tem evoluído essa prática? Há 

aspetos aos quais agora preste mais atenção…? Mudou os seus critérios de análise? (Por favor, dê 

exemplos). 

F.S: Aqui não tenho conhecimento, mas tenho quase a certeza que se faz desde sempre. Eu trabalho 

com a BDF muito pouco porque estive a cobrir uma colega de licença de maternidade, mas já faço 

análise de concorrência há muitos anos, aqui na FCB penso que pelo menos há 10 anos é realizada 

esta análise. 

 É assim, do ponto de vista das necessidades do cliente penso que tem de ser uma análise cada vez 

mais estratégica. Cada vez mais temos de compreender o negócio do cliente e esta análise não deve 

ser só da comunicação, ou só do ponto de vista publicitário, esse ponto de vista só faz sentido se 

estiver ligado a aspetos mais comerciais, senão fica uma análise muito limitada. Se quisermos 

acrescentar valor ao cliente, se quisermos funcionar como experts e como consultores para o nosso 

cliente, quando mandamos uma análise de concorrência temos de trabalhar a componente do 

negócio e não trabalhar puramente do lado da comunicação. A comunicação e o negócio estão 

interligados, porque sempre que é feito um esforço de comunicação, seja do nosso cliente ou da 

concorrência, há um motivo por detrás, há um objetivo de negócio. Quando é do nosso cliente nós 

deveríamos saber, deveríamos ter esse “canal aberto” com o nosso cliente, quando é da 

concorrência, temos analisar e de tentar desvendar o “porquê é que estão a fazer isso?”, “será que 

estão a tentar lançar um novo segmento?” ou “abrir chão para um produto novo que vão lançar?”, 

“será que precisam de ganhar quota?” ou “será que as vendas em absoluto estão más, e estão a 

fazer uma comunicação mais promocional?”. Portanto, tem de estar tudo muito ligado e temos de 

acrescentar valor. No meu ponto de vista, eu tento evoluir nesse sentido, cada vez mais fazer essa 

combinação entre o ponto de vista da comunicação e o negócio.  

  

4.Para que tipo de clientes é que esta análise é realizada? Esta análise é da iniciativa do cliente ou 

da agência?  Qual é a sua finalidade? 

F.S: Da minha experiencia são clientes “maiores” que tenham presença em mais que um país, 

clientes multinacionais. Tenho experiência de análise de concorrência de uma forma sistemática e 

estruturada, (porque veja bem, a análise da concorrência devemos fazer para todos no dia-a-dia, para 

alertar o nosso cliente e fazer uma análise integrada que acrescente valor), para clientes 

multinacionais, clientes interessados em tendências regionais, porque o que acontece é que depois 

de enviarmos esses reports, os próprios clientes têm de “prestar contas” ao seu counterpart regional 

que vai fazer uma compilação do que está a acontecer naquela região. Em Portugal estamos 

integrados na região do sul da europa. Mas quando eu trabalhava no Brasil, eram tendências-macro 

américa do sul. Geralmente, é para clientes multinacionais, clientes fast moving consumers goods ou 

seja, clientes em que se justifica “estar atrás” dessas tendências. O nosso trabalho enquanto gestores 

de projeto é estar sempre atento, e se virmos alguma atividade da concorrência que chame à 

atenção, alertar o cliente e não fazer simplesmente um foward, fazer uma breve análise.  

Essa análise estruturada geralmente consta no contrato de serviços que agência presta a um cliente, 

assim como serviços de criatividade e desenvolvimento de campanhas publicitárias. Por isso é 
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fechado em contrato, agora não sei se é o cliente que pede ou se é agência que proativamente 

sugere que integre o contrato por questões comerciais, depende caso a caso.  

A finalidade é tentar perceber da melhor forma o cenário competitivo em que está inserido aquele 

produto ou serviço. Para quê? Para que nós, enquanto produto ou serviço, possamos tomar a melhor 

decisão, não para copiar o que está a ser feito mas para nos diferenciarmos da melhor forma dentro 

do contexto competitivo. Se eu conheço o meu contexto competitivo eu tenho condições para me 

diferenciar da melhor forma. 

 

5.O modelo de análise é proposto pelo cliente ou pela agência? 

F.S: O modelo de análise é feito “a quatro mãos”, a agência pode propor um modelo de análise, mas 

é sempre feito a “quatro mãos” porque o cliente tem necessidades específicas. Aliás depende muito 

da categoria em que está inserido o cliente 

 

6.Em que se baseia esse modelo? 

F.S: A agência pode propor mas o produto final é sempre feito a par com o cliente, portanto a agência 

pode propor o modelo de avaliação mas o cliente terá sempre sugestões por isso é bom que seja 

feito a “quatro mãos”. 

 

7.Em média, quantas horas semanais dispensa à realização da análise dos anúncios da 

concorrência? 

F.S: Depende da categoria, há categorias que são muito sazonais, por exemplo os inseticidas só 

comunicam no verão, portanto se só trabalhasse essa categoria só iria fazê-la naquela altura do ano. 

Por exemplo, se trabalhasse em Itália ia trabalhar muito, porque há muito investimento publicitário 

nessa categoria, cá em Portugal ia trabalhar bem menos porque há cada vez menos investimento 

nessa categoria. Na BDF das quatro categorias não sazonais que trabalhávamos excluindo SunCare, 

diria em média uma hora e meia duas horas semanais, mas depende muito. 

 

8.O que pensa sobre esta análise? É uma atividade simples ou complexa? Porquê? 

F.S: Não é uma atividade simples, é uma atividade que requer análise, raciocínio e conhecimento 

base daquela categoria e daquele segmento, para conseguir fazer uma análise que acrescente valor 

e que tenha componente de negócio aliada à comunicação. 

 

9.Em que medida esta é uma atividade importante para a agência?  

F.S: Para nós agência esta análise é muito importante porque conhecendo o nosso ambiente 

competitivo, a agência pode propor melhores soluções de comunicação e soluções mais 

diferenciadoras. Mesmo que o cliente não peça, para uma campanha muito importante ou para um 

projeto de concorrência que temos de apresentar de um cliente que não conhecemos, a primeira 

coisa que fazemos é uma análise de concorrência porque temos de conhecer como os nosso rivais 

comunicam, para poder saber no mapa posicional, qual será o melhor espaço que o nosso produto 

pode ocupar. Também há estratégias me too, mas aí conscientemente sabemos que estamos a 
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seguir essa estratégia, mas regra geral a melhor forma de chamar a atenção é através de uma 

diferenciação inteligente. Há produtos que são lançados com uma estratégia me too, mas aí temos de 

saber como é que isso é feito, e como conseguimos saber? Através de uma análise de concorrência. 

O benchmarking também é muito importante, a análise da concorrência está intimamente ligada ao 

benchmark. Para nós publicitários, e para questões execucionais, como por exemplo, uma demo de 

um ambientador: “como é que os concorrentes fazem demos de ambientadores? Qual é a prática 

corrente no mercado? É uma demo que o spray sai em fruta, em flores, é uma demo longa, é uma 

demo curta? Benchamarking, Demo de ice tea, nos anúncios de tv de ice tea há demos, quanto 

tempo dentro de um filme publicitário ocupa uma demo? A lata tem gotículas de frescor, fica dentro 

de um recipiente de gelo, isso é o mínimo olímpico para a pessoa sentir o apetite appeal? A análise 

de concorrência é muito importante para isso. 

 

10.Em que medida esta análise reforça laços com os seus clientes? Porquê? 

F.S: Medida mil, porque suscita tema de conversa e isso estreita laços, se for aquela análise que 

acrescenta valor, o cliente vê em nós parceiros experts e parceiros em que ele pode confiar para, por 

exemplo, pedir um conselho, para por exemplo, quando está na dúvida vir ter connosco, e isso torna-

nos indispensáveis ao cliente. Tornar-nos indispensáveis ao cliente é o objetivo máximo, portanto se 

nós fazemos uma análise de concorrência para além da análise meramente publicitária da peça, e 

que seja algo estratégico que mostre também dicas de negócio, que dê dicas, por exemplo, produtos 

a lançar, produtos a descontinuar, a análise de concorrência pode ter insights importantíssimos que o 

cliente pode utilizar. A ideia é posicionarmo-nos como consultores, e fazer a análise da concorrência 

dá-nos os conhecimentos sobre o cliente e o seu cenário competitivo necessários para nos 

posicionarmos como tal por isso é muito importante.  

 

11.De que forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as 

vantagens para o cliente? E para a agência? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

F.S: Ajuda a trabalhar as contas porque dá-nos conhecimentos e bases para conseguirmos quase de 

igual para igual conversar sobre um briefing, pedir informações corretas sobre um briefing, dar 

recomendações corretas, avisar sobre o que se faz na categoria. Por exemplo, na categoria dos 

desodorizantes, 48h de proteção é o mínimo olímpico e “vocês não estão a dizer nada de especial”. 

Se não fizesse a análise de concorrência não saberia essa informação e não me conseguiria 

posicionar com a tal consultora, ou expert, nem ter a tal conversa inteligente e isso é crucial no dia-a-

dia, senão estou a “apanhar bonés” e parece que estamos por fora e isso não pode ser. 

Vantagens para a agência: base para ter conversas inteligentes e conseguirmos fazer 

recomendações pertinentes e adequadas ao cliente; conseguirmos posicionarmo-nos como experts e 

consultores tornando-nos cada vez mais indispensáveis ao cliente; para questões execucionais 

conseguirmos desenvolver as melhores soluções dentro do contexto competitivo do cliente.  

Para o cliente: é um serviço que permite ter um Big Picture do que está a acontecer no seu cenário 

competitivo, “eles têm” de tomar decisões de marketing e, sem essa análise não têm base para 
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conseguir tomar decisões acertadas de marketing; detetar tendências; e uma terceira é conseguir 

fazer uma análise SWOT das suas fraquezas e oportunidades em relação aos seus concorrentes. 

 

12.Consegue identificar alguma lacuna ou potencial de melhoria na análise que é atualmente 

desenvolvida? 

F.S : Os serviços de clipping não abrangem todos os meios, o meio outdoor que é um meio muito 

importante para a awarness e muito importante para construção da imagem de marca; e o meio ponto 

de venda que é muito importante para ganho de quota de mercado, também não está sistematizado, 

e isso é uma grande lacuna porque há muitas marcas cuja estratégia é comunicação no ponto de 

venda. A sistematização desses dois touchpoints era muito importante, mas cada vez mais pensar de 

uma forma mais estratégica, nunca esquecendo que estamos a analisar comunicação. Tentar cada 

vez mais fazer esse acréscimo de valor através de um link com as implicações para o negócio do 

cliente, isso não é fácil fazer, já faço isso há 13 anos, e muitas ocasiões vejo-me com certas 

dificuldades para tentar acrescentar sempre esse valor. Nós queremos ser vistos como um serviço 

estratégico de consultoria cada vez mais indispensável.  
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2.Entrevista a Sónia Gonçalves (account)- 9 de Abril (Draftfcb) 

 

1- Há quantos anos desempenha funções de account na Draftfcb? Já passou por outras agências? 

(Pode por favor descrever, sucintamente, o que fez em cada um desses cargos, e o que faz 

atualmente enquanto account da Draftfcb). 

S.G: Trabalho em publicidade desde o último ano da licenciatura e na FCB desde 1994. Em 1998 fui 

convidada, pelo então presidente da agência Edson Athayde, para o departamento de contacto. 

Já colaborei em projetos e campanhas de comunicação para várias áreas de negócios: alimentar, 

higiene pessoal e cosmética, farmácia, imobiliário, vestuário, banca, finanças. 

Presentemente, sou Supervisora de Contas e acredito na resiliência e na comunicação com emoção. 

 

2- Pode explicar, sucintamente, em que consiste a análise de anúncios da concorrência? 

S.G: A análise dos anúncios da concorrência é, para usar uma metáfora de gestão, a análise SWOT 

da comunicação da nossa marca versus a comunicação das marcas concorrentes. 

À semelhança do processo científico, a análise tem de ter um foco e recair sobre uma parte da 

realidade. Assim, são eleitas as marcas concorrentes consideradas mais relevantes para a análise 

detalhada da sua comunicação. Dependendo do cliente e do/s segmento/s de mercado em que atua, 

a análise pode ainda ser alvo de uma subdivisão por categoria/s ou subsegmentos. 

 

 3- Desde quando é que analisa anúncios da concorrência? Como é que tem evoluído essa prática? 

Há aspetos aos quais agora preste mais atenção…? Mudou os seus critérios de análise? (Por favor, 

dê exemplos). 

S.G: A análise da comunicação da concorrência é intrínseca à própria função de account manager. O 

profissional apenas pode exercer o seu papel de consultor e apoio, sabendo qual o tabuleiro de 

xadrez em que se movimenta a sua marca e as marcas concorrentes. Tal conhecimento, permite 

avaliar com objetividade o negócio do cliente e trazer inputs estrategicamente relevantes para a 

comunicação da sua marca. 

Ao longo do tempo, a análise da comunicação deixou de ser a simples recolha dos anúncios e 

listagem de informação, para passar a ser informação tratada. E, esse tratamento pretende antever 

tendências, encontrar fraquezas onde a nossa marca possa ganhar vantagem, encontrar mensagens 

relevantes e diferenciadoras, para as pessoas que queremos impactar com a nossa comunicação. 

Uma análise da comunicação deve ainda identificar o léxico característico de cada categoria ou 

subsegmento, deve identificar o que cada mensagem ou anúncio traz de novo para a marca que 

comunica, o seu impacto na comunicação da categoria e na marca que sobre a qual a agência tem 

responsabilidades. Depois, devemos considerar o que a marca deverá fazer: Responder à letra? 

Antecipar a comunicação de uma novidade? Encontrar um ângulo diferente para comunicar um 

produto semelhante ao que a concorrência também tem? São inúmeras e variadas as considerações 

que advêm da análise da concorrência.  
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4- Para que tipo de clientes é que esta análise é realizada? Esta análise é da iniciativa do cliente ou 

da agência?  Qual é a sua finalidade? 

S.G: Todos os clientes da agência são alvo desta análise. Poderá ser mais ou menos exaustiva 

dependendo dos recursos que o cliente pretende utilizar e qual o scope do contrato estabelecido com 

a agência. Mas, como já referi, o profissionalismo exige que a agência seja detentora de 

conhecimento sobre o mercado e a concorrência, por forma a estar apta para apresentar um ponto de 

vista relevante para o seu cliente. 

 

5- O modelo de análise é proposto pelo cliente ou pela agência? 

S.G: Depende do cliente, mercado em que atua e países onde atua ou pretende atuar. 

Apesar das diferenças de template, todos os modelos têm por alvo extrair a posição relativa de cada 

player/marca no tabuleiro de xadrez que o mercado ou segmento de mercado em que atuam. 

 

6- Em que se baseia esse modelo?  

(A entrevistada respondeu a esta questão na questão anterior). 

 

7- Em média, quantas horas semanais dispensa à realização da análise dos anúncios da 

concorrência? 

S.G: 3 a 4 horas semanais. 

 

8- O que pensa sobre esta análise? É uma atividade simples ou complexa? Porquê? 

S.G: É uma atividade simples no processo, complexa na análise. Exige treino, capacidade analítica, 

conhecimento e experiência do mercado e das marcas. 

 

9- Em que medida esta é uma atividade importante para a agência?  

(A entrevistada já respondeu a esta questão na questão quatro). 

 

10- Em que medida esta análise reforça laços com os seus clientes? Porquê? 

S.G: Permite estreitar laços de parceria, em que agência e cliente defrontam adversários comuns – 

as outras marcas. Permite elevar o discurso entre agência e cliente para o nível estratégico, em vez 

de apenas executores de peças de comunicação. Permite estabelecer a cocriação de mensagens 

relevantes para alterar atitudes e comportamentos dos consumidores para com a nossa marca, 

trabalhando em conjunto para incorporar os insights do anunciante e agência. 

 

11- De que forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as 

vantagens para o cliente? E para a agência? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

(A entrevistada respondeu a esta questão nas questões anteriores). 
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12- Consegue identificar alguma lacuna ou potencial de melhoria na análise que é atualmente 

desenvolvida? 

S.G: A melhoria é uma constante tal como a mudança. Enfrentamos o aparecimento de novos media 

/meios de comunicação, como as redes sociais, que ganham cada vez mais “terreno” na eficácia com 

que chegam às pessoas. As análises deverão por isso, evoluir tecnicamente para recolher o material 

que surge nestes novos media e, também, na capacidade de análise transversal em cada momento, 

das mensagens emitidas pelas marcas. 
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3.Entrevista a Duarte Pinheiro de Melo (diretor criativo) – 25 de Março (Draftfcb) 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a 

análise dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Trabalha na Draftfcb como diretor criativo, pode descrever sucintamente o que faz? 

D.M: Sou responsável por todo o trabalho que sai da agência. Pela sua maior ou menor qualidade. 

Dou apoio a equipas criativas no desenvolvimento dos projetos, e ao departamento de contacto na 

definição de estratégias, e faço também o planeamento estratégico. 

 

2- Como se desenvolve o seu trabalho criativo? Que elementos procura e recolhe antes de começar o 

seu trabalho? 

D.M: A recolha é feita diariamente em tudo o que nos rodeia. Para se ser criativo temos de estar 

sempre atentos ao que se passa à nossa volta para termos informação necessária a poder ser usada 

quando fizer sentido para uma campanha. Se forem coisas concretas, aí temos de pesquisar mais a 

fundo sobre o tema para depois podermos ver como se conseguem reorganizar os elementos que 

temos de forma a produzir uma ideia - algo que necessita de tensão, drama e originalidade para ser 

considerada como tal. 

Normalmente começa-se por recolher informação, depois por pensar qual o caminho estratégico (a 

mensagem) que queremos seguir e depois por reorganizar os elementos de uma forma interessante e 

executar o que foi pensado, para ser vendido ao anunciante. 

 

3 – O departamento do Contacto realiza uma análise dos anúncios publicitários da concorrência de 

alguns clientes com os quais trabalham, que conhecimentos tem sobre esta análise? 

D.M: Sei que é feita pontualmente quando necessário, mas não tenho conhecimento processual. 

 

4- Esta análise é-lhe transmitida? 

D.M: Quando eu a peço, sim. 

 

5- Em que medida é importante para o seu trabalho? 

D.M: É sempre importante fazer benchmarking para saber que estratégia utilizar na comunicação da 

mensagem. 

 

6 – A concorrência afeta o seu trabalho criativo? Porquê? 

D.M: Claro que sim. Se fossemos os únicos no mundo a produzir pão, não necessitávamos de tentar 

“fazer ver que o meu pão é melhor do que o teu”. E o meu trabalho não existia! 
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7–  Costuma ver anúncios da concorrência dos seus clientes para se inspirar na concretização da 

ideia criativa? Porquê? 

D.M: Não para me inspirar, mas sim para não fazer igual. 

 

8 –  Alguma vez teve indicações relativamente ao seu trabalho para se distanciar da concorrência 

devido a algum anúncio que já estivesse on air? 

D.M: Não tive indicações. Isso faz parte de qualquer processo. Perceber o que está a ser feito e 

decidir o que podemos fazer. Qual o caminho antes da execução. 

 

9-  De que forma é que esta análise ajuda a trabalhar as contas destes clientes? Quais são as 

vantagens para o cliente? E para a agência? Porquê? 

D.M: Se não soubermos onde estamos e contra quem estamos a concorrer, nenhum exercício 

estratégico é válido e qualquer execução final passa a ser mera especulação ou sorte e isso não é 

aceitável. 

 

10- Consegue identificar alguma lacuna ou potencial de melhoria na análise que é atualmente 

desenvolvida? 

D.M: Não consigo porque não conheço o processo. Mas calculo que havendo mais dinheiro se 

pudesse recorrer a outros meios mais eficazes na recolha de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

4.Entrevista a Etienne Clause – cliente Cofidis (11 de Abril – Cofidis) 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a análise 

dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Há quanto tempo é cliente da agência de publicidade Draftfcb? 

E.C: Há cerca de cinco anos. 

 

2- Como se desenvolve o processo de criação publicitária, quando trabalha com a Draftfcb? Que 

etapas são percorridas? 

E.C: Temos as etapas tradicionais, passamos um briefing à agência, fazemos isso presencialmente 

com as accounts, como a Sónia. Eventualmente com a presença de uma equipa criativa, consoante o 

grau de complexidade que antecipamos para a campanha e também o grau de novidade. Depois a 

agencia passa-nos o feedback sobre o briefing. Nós validamos, passa-se para o trabalho a nível dos 

criativos, recebemos as propostas, fazemos análise das propostas e a partir daí inicia-se um processo 

interativo até chegar a uma proposta. O processo em função do tipo de suporte que vamos utilizar é 

diferente, se vamos para um filme, o output é um script que depois tem de ser validado. A partir do 

momento que é validado, a agência faz-nos uma proposta de orçamentação, e apresenta-nos várias 

opções de produtora, escolhemos, depois passamos a PPM, depois fazemos aqui as filmagens, esse 

processo todo pode demorar até três meses. Quando vamos para outras peças criativas, internet, 

imprensa, outdoor, é mais rápido o output do briefing é uma peça, essa peça é validada e depois 

passa a arte finalização e entrega dos materiais. 

 

3- Que aspetos são mais importantes para si neste processo? 

E.C: O aspeto fundamental é o briefing. Quando estamos a passar o briefing, a agência tem de 

entender logo os nossos objetivos, porque estamos a fazer esta comunicação, o que estamos à 

espera em termos de valorização da mensagem, qual é esta mensagem, porque estamos a 

comunicar, quais são as vantagens para o cliente, qual é a diferenciação dentro do mercado. Por 

isso, quando estamos a passar o briefing, nós passamos não só os objetivos da campanha, mas 

também um enquadramento do mercado, Por isso, quando perguntava há pouco se temos esse 

serviço de análise das peças criativas por parte da agência, nós não temos, mas temos uma agência 

que nos faz essa irrigação, não nos faz análise, mas passa-nos os alertas das novas campanhas que 

estão feitas. Também não se justificava ter este serviço porque a frequência com a qual saem novas 

campanhas, até agora não era tao significativa, a comunicação pouco mudava e pouco nos trazia 

novidades sobre o que faz a concorrência. Mais importante para nós, mais do que a análise das 

peças criativas, é fazer o acompanhamento da estratégia de media, e isso a nossa agência de media 

passa-nos todos os suportes sobre os quais estão presentes a nossa concorrência e quais são os 

investimentos por canais. Nós temos essas informações em conta quando passamos o briefing à 

agência bem como o enquadramento da “tarificação” dos nossos concorrentes. “Tarificação”, ou seja, 
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o quê é que eles cobram, não cobram, quais são as taxas que são praticadas, porque num crédito 

existem muitos parâmetros: a mensalidade, a taxa, as duas - a TAN e a TAEG. Uma taxa baixa pode 

ter uma TAN baixa, mas depois quando existem muitas comissões, a taxa real, que o cliente vai 

pagar que é a TAEG dispara. Nós passamos este enquadramento todo à agência em termos de 

concorrência, para que eles percebam qual é a vantagem competitiva do nosso produto, e o que 

queremos focar na nossa campanha.  

 

4- O que valoriza mais num anúncio publicitário? 

E.C: A mensagem, o que depois da nossa peça o cliente retém. 

 

5- Em que medida é importante a análise da concorrência para o seu trabalho? 

E.C: É fundamental. Estava à dizer há pouco que devemos saber onde estão todos os aspetos em 

termos de plano de media, porque hoje os media também são um canal de concretização para nós. 

Estamos a falar por exemplo da internet, o cliente dá um click e pode escolher qual é o anúncio que 

vê e o formulário a que acede. Por isso, saber o planeamento da estratégia de comunicação dos 

concorrentes e saber onde estão presentes é fundamental, temos depois o acompanhamento da 

tarificaçao para saber onde nos devemos posicionar. Nós estamos a vender dinheiro, e os clientes 

estão muito informados, fazem pesquisas, antes de se decidir andam a ver informação disponível nos 

websites da concorrência, por isso nós temos também de fazer esse trabalho, para lhes propor a 

solução mais adequada. 

 

6 - A análise dos anúncios da concorrência tem vantagens para a vossa marca? Porquê? (Por favor, 

dê exemplos). 

E.C: (Falou em termos de análise da concorrência no sentido lato). A estratégia que estão a seguir. 

Através dessa análise nós conseguimos perceber a estratégia de preço que estão a seguir, se estão 

numa estratégia de agressividade/conquista de mercado, de defesa de território ou outra. Em termos 

de marca em si, poucos atributos estão a ser passados neste momento, estou a pensar na Cetelem e 

na Credibom, a riqueza de informação está “mais virada” para o produto. Neste aspeto, só a 

Unibanco se está tentar a diferenciar neste momento com uma abordagem um pouco diferente dos 

outros, mas senão pouco estamos a reter em termos de construção da marca sobre a análise da 

concorrência. 

 

7- Existem algumas desvantagens nesta análise? (Se sim, quais? Se não, porquê?) 

E.C: Não estou a identificar. Nós temos de estar informados sobre o que eles fazem para nos 

posicionar, para saber o que é diferenciador, por isso, não nos traz desvantagens. 

 

8 – A análise dos anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das necessidades 

consumidor? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

E.C: Não é por essa via que identificamos as necessidades dos consumidores. Para além de 

seguirmos a estratégia de media, nós analisamos os impactos das nossas próprias comunicações. 

Temos pós-testes de todas as nossas campanhas, para analisar os diferentes aspetos que a nossa 

comunicação está a gerar, para saber qual é, dentro do mercado, a perceção dos consumidores 
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sobre a nossa marca e sobre a dos concorrentes. Estamos a fazer o acompanhamento disto tudo 

vaga após vaga para saber a evolução, a evolução da nossa concorrência e o que temos de 

comunicar para nos diferenciarmos. 

 

9-De 1 – 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das suas 

relações com a agência Draftfcb? Porquê? 

E.C: É difícil quantificar, porque não temos esse serviço. O que temos de partilha com a Draftfcb 

pontualmente é por exemplo, pessoal da Draftfcb que fez um crédito num concorrente, e que partilha 

connosco informações. Mas penso que quanto mais proativa for a agência melhor será a nossa 

relação com a agência. 

 

10- De 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com os seus consumidores? Porquê? 

E.C: É baixa, estamos a analisar o impacto da nossa comunicação mais por via dos pós-testes, focus 

groups, tivemos também uma comunidade no facebook de clientes que nos estavam a ajudar a 

identificar quais eram os aspetos que os tinham levado a escolher a Cofidis, a fazer a avaliação da 

criatividade, e avaliação de produtos e que também tiveram o seu contributo no processo de 

construção. É mais pelo contacto direto com o consumidor, quer por via de inquéritos quer por via do 

facebook que estamos a trabalhar nesse sentido de estreitamento de laços com os consumidores.  
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5.Entrevista a Cláudia Domingues – cliente Ikea Portugal da agência TBWA/BBDO (10 de Abril 

– Ikea Loures) 

Bom dia, o meu nome é Marina Ramos e estou a realizar um relatório de estágio sobre a análise 

dos anúncios da concorrência. A sua participação neste trabalho ser-me-á bastante útil para 

consolidar a parte prática do relatório, por isso, agradeço desde já a sua colaboração e 

disponibilidade. Relembro que as respostas fornecidas serão apenas utilizadas no âmbito académico. 

 

1 – Há quanto tempo é cliente da agência de publicidade atual? 

C.D: A Ikea trabalha com a TBWA (agora TBWA / BBDO) desde o seu lançamento em Portugal 

(2004).  

 

2- Como se desenvolve o processo de criação publicitária? Que etapas são percorridas? 

C.D: Temos dois tipos de processo: 

- O anual: o objetivo é delinear uma estratégia coerente, consistente e transversal que suporte todas 

as atividades da marca ao longo do ano. Assim, uma vez por ano, reunimos todas as equipas (todo o 

departamento de marketing com as equipas das diferentes agências – publicidade, media, PR, social) 

num workshop de 2 dias onde as agências partilham a sua avaliação do ano que está em curso: 

atividade da concorrência, tendências do mercado ou do consumidor, avaliação do trabalho em curso. 

Nessa mesma ocasião, a Ikea partilha a estratégia de negócio definida para o ano seguinte (áreas de 

foco, objetivos quantitativos e qualitativos, desafios específicos por área, etc). 

Com base no conjunto desta informação, a agência de publicidade (que lidera o processo de 

desenvolvimento conceptual) desenvolve as propostas criativas. Neste caso, estamos a falar de 

conceitos criativos e linhas gerais de comunicação que respondam às diferentes necessidades (por 

exemplo, comunicação de posicionamento de marca, campanhas promocionais, campanhas de 

novidades, etc) 

Depois de validados estes conceitos (internamente, com as equipas comerciais e de direção), as 

restantes agências desenvolvem conteúdos para as diferentes media, tendo por base essas linhas 

orientadoras. 

Em paralelo, a agência e media, desenvolve a estratégia de media mais adequada, de acordo com o 

briefing. 

- O pontual: no dia-a-dia, depois de o conceito anual estar definido, há necessidades pontuais, muitas 

vezes mais táticas, que são tratadas de uma forma autónoma. Nesses casos, são desenvolvidos 

briefings específicos (de criatividade e media). Cada agência desenvolve as propostas mais 

adequadas as respetivos briefings. 

 

3- Que aspetos são mais importantes para si neste processo? 

C.D: Em primeiro lugar o diálogo: as agências têm uma perspetiva diferente do negócio e das 

atividades desenvolvidas: por trabalharem diferentes áreas de negócio e diferentes media, têm um 
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enquadramento mais alargado, mais contextualizado. Isto permite também a geração de ideias 

novas, fora do esperado e testado.  

Muitas vezes, as equipas dos departamentos de marketing das empresas, estão tão focadas no seu 

negócio, nos seus objetivos e ações, que perdem um pouco a visão global. Para além disso, o 

diálogo permite ter uma relação mais dinâmica, onde as propostas não são “da agência” ou “do 

cliente” – são para a marca, e por isso, podem ser moldadas, adaptadas. 

Ligado com o ponto anterior, criatividade e inovação, por parte das agências e abertura e aceitação 

de risco por parte dos clientes é essencial para o desenvolvimento das atividades da marca. 

 

4- O que valoriza mais num anúncio publicitário? 

C.D: A relevância, ou seja, a mensagem / oferta tem de estar intimamente ligada a insights do 

consumidor. E, a diferenciação, a mensagem só chega ao destinatário se ele a quiser receber. Para 

isso, é obrigatório “romper” com o esperado e o normal. 

 

5- O departamento do Contacto realiza uma análise dos anúncios publicitários da concorrência de 

alguns clientes com os quais trabalha, que conhecimentos tem sobre esta análise? 

C.D: A análise da concorrência é feita a 3 níveis: 

- Conteúdo/forma de comunicação: no caso da TBWA esta análise é feita pelo departamento de 

planeamento estratégico de uma forma regular. Pode ser a análise pontual de uma determinada ação 

/ anúncio ou uma análise de mais longo prazo, como a linha de comunicação de uma determinada 

marca; 

- Media: de uma forma diária temos acesso às atividades da concorrência direta e indireta. 

Mensalmente analisamos o investimento realizado por cada uma das marcas e anualmente temos 

uma perspetiva geral das estratégias de media de cada um; 

- Negócio: regularmente analisamos internamente as atividades da concorrência no que diz respeito a 

expansão (abertura de lojas novas), atividades comerciais (promoções, lançamentos, coleções) e 

preço (análise de preços de produtos ou gamas equivalentes às nossas). 

 

6- Esta análise é-lhe transmitida? 

C.D: Sim. 

 

7- Em que medida é importante para o seu trabalho? 

C.D: É muito importante. Não molda ou altera a estratégia da marca, mas ajuda a perceber as 

tendências do mercado, dos consumidores, da comunicação. Com base nessa análise, podemos 

ajustar atividades essencialmente para nos podermos diferenciar positivamente. 

 

8- Há quantos anos recebe a análise dos anúncios da sua concorrência? Já recebia de outras 

agências com quem tenha trabalhado antes? 

C.D: Desde sempre. É, como referi, um trabalho regular, parte da rotina diária do nosso trabalho com 

as duas agências (criatividade e media). 
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9- O que pensa desta análise? É completa? Porquê? 

C.D: Como são diferentes entidades a fazer a análise, podemos sentir, muitas vezes que não é 

integrada, apesar de completa.  

 

10 - A análise dos anúncios da concorrência realizada pela agência tem vantagens para a vossa 

marca? Porquê? (Por favor, dê exemplos). 

C.D: É sempre positivo estar a par do mundo que nos rodeia, incluindo a concorrência, para 

podermos acentuar a diferenciação. Perceber que o Leroy Merlin se associou ao Programa de TV 

“Querido mudei a casa” e quem, ao mesmo tempo, alterou a configuração das lojas para se tornarem 

mais inspiradoras (à semelhança do que a IKEA faz no piso de Show Room), incentivou-nos a tornar 

a soluções que estão nas lojas ainda mais relevantes, mais acessorizadas, com soluções mais 

inovadoras, para solucionar problemas da vida real dos nossos consumidores. Analisar a 

concorrência, tornou-nos melhores. 

 

11- Existem algumas desvantagens nesta análise? (Se sim, quais? Se não, porquê?) 

C.D: Não vejo nenhuma desvantagem em estar a par do que fazem os nossos concorrentes, Mas 

pode ter um perigo: certas marcas podem ficar tão condicionadas pelo que os outros fazem, que se 

tornam reativas e perdem o foco nas suas próprias estratégias. 

 

12 – A análise dos anúncios da concorrência ajuda a sua marca a estar mais ciente das 

necessidades consumidor? Porquê? (Por favor, dê exemplos).  

C.D: Quando a análise é mais alargada, ajuda a dar indicações de tendências que poderão estar 

associadas a necessidades ou a alteração de hábitos. Um exemplo simples é a recente utilização de 

QRCodes em algumas peças de comunicação de alguns concorrentes. Podemos interpretar este 

simples facto, como um sinal de várias tendências: 

- Crescimento da utilização da internet mobile por parte dos consumidores 

- Crescimento do multi-screening ou multi-tasking (consumidores que estão a ler uma revista ou a ver 

um programa de TV e, ao mesmo tempo estão a aceder à internet para saber mais sobre um produto 

ou uma marca) 

- Crescimento do “imediatismo” – vejo algo agora, quero saber mais agora e não mais tarde, quando 

ligar o computador. 

 

13 – De 1 – 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com a agência? Porquê? 

C.D: 8: é uma forma de “falarmos a mesma linguagem”, sentirmos as mesmas ameaças e 

oportunidades. No final, as estratégias desenvolvidas em conjunto são mais informadas e relevantes 

para a marca. 
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14- De 1 a 10 qual seria o valor de importância que atribuiria a esta atividade no estreitamento das 

suas relações com os seus consumidores? Porquê? 

C.D: 10: como referi, analisar as atividades da nossa concorrência torna a marca melhor: mais 

próxima, mais relevante, mais acessível à maioria. 


