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Resumo : O objetivo deste estudo é compreender o impacto que o marketing de 
relacionamento tem junto às agências de publicidade para o alcance dos resultados 
da rádio. O relacionamento com cliente aparece como fator fundamental para a 
geração de lucro a longo prazo, bem como o domínio do conhecimento de mercado 
no que diz respeito a comunicação em mídias de rádio, e tendo também como aliado 
uma boa estratégia de vendas para que o resultado seja o esperado. Satisfazer as 
necessidades dos clientes que compram rádio exige muito mais que um esforço 
apenas do executivo, contam com aliados estratégicos como agências de 
publicidade para que a força deste trabalho em conjunto gere resultado, é o 
marketing de relacionamento puro. O executivo de vendas precisa ter paciência e 
muita calma no trato com seu cliente, pois seu investimento não é de decisão 
imediata, o mesmo necessita ser assessorado pela sua agência. Ambos precisam 
estar sempre motivados para que as três expectativas sejam atendidas. Apresenta-
se uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa e coleta de 
resultados realizada através de entrevistas com cinco executivos de vendas da área 
comercial. Como resultados obtidos, foi possível compreender o principal motivo da 
fidelização e satisfação dos clientes da rádio, que se resume em uma ótima 
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estratégia de marketing de relacionamento entre os executivos de contas, clientes e 
agências. Através do presente estudo, também conseguimos identificar que as 
agências de publicidade podem ter uma visão errada nas relações comerciais, 
afastando o cliente de um correto investimento nas mídias de rádio. 
 
Palavras-chave : Executivo de Contas. Agências de Publicidade. Marketing de 
Relacionamento. Estratégia. 
 
Abstract : The purpose of this study is to understand the impact that relationship 
marketing has with advertising agencies to reach radio results. The relationship with 
the client appears as a fundamental factor for the generation of long-term profit, as 
well as the mastery of market knowledge with respect to communication in radio 
media, and also having as a partner a good sales strategy so that the result is 
expected. Satisfy the needs of customers who buy radio requires more than just an 
executive effort, rely on strategic allies as advertising agencies for the strength of this 
work to generate results, is pure relationship marketing. The sales executive needs 
to be patient and very calm in dealing with his client, because his investment is not 
an immediate decision, he needs to be advised by his agency. Both need to be 
always motivated so that all three expectations are met. We present a descriptive 
exploratory research with a qualitative approach and results collection conducted 
through interviews with five sales executives from the commercial area. As a result, it 
was possible to understand the main reason for loyalty and customer satisfaction of 
the radio, which is summarized in an excellent relationship marketing strategy 
between account executives, clients and agencies. Through the present study, we 
have also been able to identify that advertising agencies may have a misguided view 
of business relationships, diverting the customer from a correct investment in radio 
media. 
 
Keywords : Account Executive. Advertising Agencies. Relationship Marketing.  
Strategy. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

  Nos dias de hoje a contínua transformação do mercado faz com que 

necessitemos estar sempre atualizando nosso conhecimento, especialmente diante 

de inúmeras tecnologias que surgem a uma extrema velocidade. Com essa 

constatação de que tudo muda e rapidamente, já pode-se antecipar que teremos 

mais mudanças logo a frente, fazendo desta forma com que tenhamos um novo 

olhar perante os clientes e também na forma de como vamos atendê-los para que se 

tenha a confiança do mesmo (LIOTA, 2014). 

  Ainda para Liota (2014) investir na marca e no relacionamento com o cliente 

são os dois principais pilares do valor da empresa perante o mercado.  

  O rádio é uma ferramenta de prestação de serviços com grande influência 

entre a população e, no decorrer de sua história, portou-se como uma mídia em 
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constante evolução, sendo capaz de adaptar-se às novas tecnologias existentes na 

comunicação (ORTRIWANO, 2002-2003). 

  Com o objetivo de entender melhor o relacionamento com o cliente na Rádio 

Gaúcha e como o alcance dos resultados se dá utilizando a influência da agência, se 

faz necessário realizar pesquisas de identificação do executivo de contas, com a 

finalidade de traçar assim seu perfil, suas características, seu preparo, e seu 

comportamento perante as etapas de captação do cliente até a longevidade do 

relacionamento que o mesmo mantém com a empresa. 

  A Rádio Gaúcha é uma emissora de rádio que possui sua sede em Porto 

Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A Rádio Gaúcha pertence ao Grupo RBS e é 

transmitida pelas frequências 600 AM e 93.7 FM. O conteúdo de suas transmissões 

tem como focos principais o jornalismo e o futebol, fazendo desta forma com que 

seu slogan seja: Rádio Gaúcha - A fonte da informação.  

  O principal objetivo desta pesquisa é compreender o impacto que o marketing 

de relacionamento tem junto às agências de publicidade para o alcance dos 

resultados da rádio. 

  Para realizar a pesquisa conta-se com os seguintes objetivos específicos: 

Analisar como está estruturado hoje o trabalho entre o executivo de contas e as 

agências de publicidade, como também conhecer quais são as ferramentas 

utilizadas para o relacionamento com as agências e identificar o que pode causar a 

ruptura ou ruído na relação executivo-agência. 

  A motivação da pesquisadora para realização deste estudo referente ao 

comportamento do executivo de vendas se torna cada vez mais importante na 

medida em que a empresa venha a conhecer a melhor forma de atender e 

principalmente fidelizar seus clientes, tornando assim o profissional que representa a 

empresa mais eficaz no atendimento constante em longo prazo.  

      Segundo Madruga (2010), o marketing de relacionamento atualmente facilita 

e muito a comunicação entre a empresa, agência e cliente, tendo como objetivo 

promover para o cliente um amplo conjunto de valores que está ligado à satisfação e 

ao duradouro relacionamento com a empresa. Inclusive, conforme nos dizem 

Morgan e Hunt (1994), abrange não somente clientes diretos, mas também 

indiretos, visto que entende-se que os benefícios são recíprocos. Em razão deste 

contexto se compreende que é mais amplo do que o esperado, uma vez que, para 
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consolidar essa troca, toda e qualquer ação de marketing direta ou indireta é 

envolvida.  

      A referida pesquisa foi feita em uma rádio do segmento news (jornalismo), 

que enfrenta o obstáculo crescente onde os clientes migram para outras plataformas 

multimídia, gerando assim uma gradual baixa de audiência. Este conteúdo aborda o 

principal fator que leva à durabilidade das empresas, o relacionamento com o cliente 

através do intermédio das agências e a preparação necessária ao profissional de 

vendas, ligação de suma importância perante a este mercado tão característico que 

demanda de tal fidelidade. 

  O presente artigo foi desenvolvido da seguinte forma: fundamentação teórica, 

metodologia da pesquisa, análise e discussão dos resultados e finalmente as 

considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

  Para Sissors e Bumba (2001), a mídia existe para levar comunicação, 

propaganda e entretenimento a um vasto número de pessoas, e deve ser entendida 

como um processo tanto distribuidor como condutor.  

  A mídia leva as publicidades e as entrega para as pessoas que compram ou 

decidem pelas formas de divulgação que tem como base o critério de qualidade, tipo 

de entretenimento e tipo de publicidade que oferecem. (SISSORS; BUMBA, 2001). 

  De acordo com Veronezzi (2009), hoje o termo mídia tem o mesmo sentido de 

meios ou veículos de comunicação. Já para Sissors e Bumba (2001) as palavras 

meio e veículo não significam precisamente a mesma coisa.  

  Sissors e Bumba (2001) nos trazem que meio significa um conjunto de meios 

de comunicação como jornais, tv, rádios, revistas, etc, isto é, seria uma forma de 

locomover a informação. Em contrapartida, veículo refere-se ao membro de um 

grupo de meios de comunicação. Tendo como exemplo uma das empresas 

estudadas para a realização deste artigo e utilizando o conceito de Sissors e Bumba 

(2001), a Rádio Gaúcha é um veículo dentro do meio rádio.  

  Os tópicos apresentados da fundamentação teórica que vem logo após, 

focam no entendimento da mídia de rádio, especificamente da Rádio Gaúcha, 

escolhida dentre as demais devido ao seu histórico, por ser o maior e mais rentável 

veículo do meio rádio. E principalmente na explicação de fatores importantes para a 
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construção de uma parceria entre executivo e agência, assim como as ferramentas e 

estratégias do marketing de relacionamento utilizadas nas abordagens, visando o 

aumento nos resultados.  

 

2.1 Caracterização do meio rádio 

 

  Em 1927 inaugurou-se a Rádio Sociedade Gaúcha sucessora da primeira 

emissora de rádio do Rio Grande do Sul - a Rádio Sociedade Rio-grandense, que foi 

inspirada na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (fundada em 1923 por Roquette 

Pinto) e originada a partir da organização em sociedades de transmissão, originando 

as primeiras rádios do estado (FERRARETTO, 2002). O surgimento do aparelho de 

rádio foi reflexo da inovação tecnológica e suas possibilidades exaltadas pela alta 

sociedade da década de 1920. 

  A alta sociedade rio-grandense identificou, de 1930 até o final do ano de 

1949, oportunidade de investimentos na difusão de ondas de rádio, criando 

sociedades comerciais focadas em lucro através da veiculação de publicidade paga 

(FERRARETTO, 2002). A programação da época baseava-se em noticiários, 

coberturas esportivas, difusão de informações, além de espetáculos como 

radioteatro. 

  O foco no entretenimento (a exemplo dos programas de auditório) difundiu o 

rádio a partir de uma programação mais eclética, com espaços para o jornalismo 

(FERRARETTO, 2007), no período de 1950 a 1960. 

  A primeira transmissão do Repórter Esso no Brasil ocorreu em 1941. Um 

programa precursor em rádio jornalismo, que não limitou a entrega de notícias a 

meros recortes dos jornais impressos, passou a apresentar novo conteúdo, conciso 

e direcionado (ORTRIWANO, 2002-2003). O Repórter Esso, além de agregar notícia 

ao cotidiano das pessoas, por sua credibilidade, auxiliou no desenvolvimento da 

técnica de jornalismo de rádio.  

  De acordo Ortriwano (1985), o surgimento dos programas direcionados para a 

música, notícias e serviços de utilidade pública, além dos conteúdos focados nas 

necessidades da região da sede de cada emissora, é devido ao surgimento da 

televisão, que ao imitar o conteúdo do rádio entretenimento, força-o a procurar 

novas linguagens de comunicação, impulsionando o rádio jornalismo brasileiro.  
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  O all news (apenas notícias) e o talk news (notícias, entrevistas e 

comentários) foram dois importantes modelos desenvolvidos no jornalismo. Parte 

das emissoras tornaram-se populares no Brasil, a partir de 1990, a exemplo da 

Rádio Gaúcha, mesclando os gêneros, produzindo programações de diversos tipos. 

(ORTRIWANO, 2002-2003).  

  Segundo Ortriwano (2002-2003), o rádio, mais uma vez, teve que se adaptar 

às mudanças a partir das diversas evoluções tecnológicas das duas últimas 

décadas. A ampliação do alcance da transmissão, a partir do surgimento das redes 

de rádio difundidas através do satélite e, por meio de afiliadas em diferentes 

municípios e estados, é possível disseminar a informação além das dificuldades 

naturais detectadas pelas ondas de rádio. A maior rede do país, a Rede Gaúcha Sat, 

com 131 afiliadas está presente em quase 300 municípios do Brasil. 

  A transmissão de áudio, imagens e dados pelo rádio digital, com a frequência 

ampliada pelo espectro da radiofusão é outra inovação (ORTRIWANO, 2002-2003), 

que evita interferências e proporciona a melhora na qualidade do som. Permite 

ainda, ouvir as emissoras conforme demanda, sendo possível ao ouvinte optar se 

quer, por exemplo, ouvir o noticiário ao vivo ou resgatá-lo horas depois quando 

houver tempo disponível. O sinal digital permite, também, a transmissão da 

programação das emissoras através de canais de TV por assinatura. O rádio digital, 

porém, ainda está em processo de implantação no Brasil, sem alcançar seu 

potencial de desempenho (FERRARETO, 2010).  

  Outra contribuição transformadora para as emissoras de rádios é a Internet. 

Através dos websites, as rádios permitem streaming (transmissão dados de áudio e 

vídeo instantânea) da programação ao vivo sendo difundida no dispositivo de rádio, 

mas também disponibilizam podcasts (áudio digital de arquivos) e recortes de 

conteúdo para resgate futuro por parte do ouvinte de notícias e matérias 

(FERRARETTO, 2010). 

  A crescente tecnologia atingiu os aparelhos celulares e smartphones, 

colaborando com a ampliação do acesso ao rádio, através da disponibilização de 

recursos para recepção de rádio FM ou aplicativos para streaming. De acordo com 

Ortriwano (2002-2003, p. 81), “um celular de tamanho mínimo permite cumprir outra 

característica tão cara ao rádio: o imediatismo, ou seja, a simultaneidade na 

emissão”. Outras plataformas digitais que também oferecem o acesso imediato ao 

conteúdo do rádio são os mp3, mp4, o iPod e o tablet. 
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  A unilateralidade do processo de interação com ouvinte sobrevive apesar de 

todas as evoluções tecnológicas, o ouvinte ainda não interage de forma plena com 

os comunicadores produzindo conteúdo, não sendo caracterizado como ouvinte-

falante (ORTRIWANO, 2002-2003). 

  Considerado como um meio de comunicação gratuito e de fácil acesso, o 

rádio está presente em 90% dos lares gaúchos e 86% das residências no Brasil, 

conforme aponta o SindiRádio (2018). A praticidade do consumo e a confiabilidade 

que faz deste veículo um importante formador de opinião, demonstram sua 

importância e a forte relação com a população brasileira e gaúcha, principalmente. 

 

2.2 Executivo de Contas/Vendas 

 

  De acordo com Wareham (1991), executivos eficientes apresentam bons 

hábitos de trabalho. Existem quatro principais hábitos de trabalho, são eles: 

Diligência (trabalhar de modo constante, produtivo, voluntário e consciente); 

Perseverança (insistir em uma atividade frente à obstáculos até atingir o objetivo 

almejado); Autoconfiança (permanecer firme e solucionar seus problemas, apesar 

das dificuldades e oposições; e Ordem (impôr ordem, plano ou sistema de trabalho. 

Organização é influência e poder). 

  Ainda conforme nos diz Wareham (1991), executivos sagazes compreendem 

que bons clientes são difíceis de localizar e conservar. Que diferentemente dos 

executivos ingênuos que tentam lograr o cliente e tratá-lo como um inimigo, o 

executivo sensato e sagaz verá o cliente como um aliado, o qual retornará e tornar-

se-á fiel se o produto e/ou serviço for tão bom quanto foi prometido. 

A venda pessoal é definida por Levy e Weitz (2000), como um processo de 

comunicação em que as necessidades do cliente são satisfeitas para um benefício 

próprio e de longo prazo.  

  Para Peppers e Rogers (1994), venda pessoal é uma ramificação do 

marketing, pois é o instante em que os executivos de contas que são os 

representantes da empresa passam a imagem da mesma para os compradores em 

potencial. Entre a empresa e os clientes existe um elo, chamado força de vendas. 

Na visão de muitos dos clientes o vendedor é a empresa, pois essa personificação 

do profissional é diretamente associada com a empresa. A força de vendas pode ter 

um papel de diferencial para uma empresa, pois muitas vezes além de ser o elo de 



BITENCOURT, C. B. O protagonismo do marketing de relacionamento na relação entre agência e 
cliente no meio rádio. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, 
n.2, p. 136-160, out. 2018. 

143 

comunicação com o cliente, também faz o papel de distribuição de produtos ou 

serviços. 

  A venda consultiva ou o consultor de vendas sugere o atendimento 

personalizado, ou seja, deve-se estreitar o máximo possível a relação com o cliente 

até que se conheça seus valores e preferências, e como resultado será possível 

reconhecer o padrão de qualidade esperado pelo cliente (LIOTA, 2014). 

   

2.3 Agências de Publicidade  

 

  A agência de publicidade, também chamada de agência de comunicação ou 

propaganda, pode, segundo Lupetti (2003), auxiliar no planejamento e 

implementação do composto de comunicação em um empenho integrado com a 

organização. Dito isso, a agência necessita conhecer a empresa, os produtos, os 

concorrentes, a mídia, além de compreender a missão, objetivos e estratégias de 

marketing de seus clientes.   

  Lupetti (2003), ainda nos diz que a quantidade e variedade de serviços que 

uma agência pode oferecer a um anunciante é bastante ampla. Em complemento a 

isso, Corrêa (2005) que dentre a gama de serviços que podem ser oferecidos a 

clientes midiáticos, estão: promoção de vendas e merchandising, relações públicas, 

assessoria de imprensa, eventos, web design, entre outros. 

  Na maioria dos casos, o processo de remuneração da agência é através de 

comissão. Na área de mídia é o veículo quem paga à agência, não o cliente. Valor 

este que já está embutido no preço do veículo de comunicação. Como consequência 

disso, uma atitude incorreta acontece por conta de algumas agências, que visam 

cobrar o mais caro possível do cliente para faturar uma grande comissão, sem 

pensar que desta forma pode afetar negativamente o relacionamento com o cliente, 

podendo perdê-lo sem qualquer perspectiva de reconquistá-lo. (CORRÊA, 2005). 

 

2.4 Marketing de Relacionamento 

 

  O Marketing de relacionamento, de acordo Berry (1983), é o processo 

realizado pela empresa para conseguir não apenas captar o cliente, mas também 

fazer com que este se conserve fiel à empresa através de um bom relacionamento.  
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  Mckenna (1993) apresenta algumas características importantes do Marketing 

de Relacionamento, sendo a principal delas o cliente, este deve ser integrado ao 

planejamento de produtos para que dessa forma, suas estratégias sejam atendidas 

e suas necessidades saciadas, e logo após o autor enfatiza que o desenvolvimento 

de estratégias não depende apenas dos clientes, e deve abranger todos os 

envolvidos como fornecedores e parceiros.  

  Já Kotler (1998) afirma que o Marketing de Relacionamento é constituído por 

todas as ações que a empresa realiza para conhecer melhor o seu cliente e 

consequentemente atendê-lo melhor, o que positivamente levará a criação de um 

resistente elo de lealdade entre fornecedores e clientes.  

  O destaque do Marketing de Relacionamento é o cliente, uma vez que este 

deve ter suas necessidades descobertas e atendidas. O cliente tem que ser ouvido 

até mesmo antes da empresa desenvolver produtos e serviços para dessa forma, 

saber os gostos e interesses dos clientes e fazer com que a satisfação esteja 

sempre presente (STONE; WOODCOCK, 2002).  

  Na visão de Zeithsndl e Bitner (2003, p. 139), “o Marketing de 

Relacionamento representa uma mudança de paradigma para a área de Marketing, 

migrando de um foco de compras/transações para outro em retenção/relações;”  

  Ao mesmo tempo em que Drucker (1999) indica a empresa como a grande 

responsável em criar o relacionamento com os clientes, sendo que também é de sua 

responsabilidade buscar melhorias e facilidades aos consumidores, Hooley et.al 

(2001) afirmam que é necessário a empresa desenvolver um bom relacionamento 

com o cliente para que possa haver um feedback, onde o cliente apresenta sua 

opinião a respeito dos serviços recebidos, e dessa forma, a empresa consegue 

espaço para poder eliminar os erros e tentar fidelizar o cliente. 

   Borba (2004) defende que é importante conhecer os clientes, pois dessa 

forma, seus gostos e desejos serão identificados e os produtos e serviços serão 

elaborados conforme sua necessidade, na qual surgirá uma vantagem em relação à 

concorrência. 

  Diante de tantos elementos que levam à fidelidade do cliente com a empresa, 

nada bastaria se não existisse uma estratégia apropriada para cada um, ou seja, 

atendimento e serviço personalizado. Cada pequena ação faz parte de uma 

estratégia maior, e é isso que veremos no tópico a seguir. 

 



BITENCOURT, C. B. O protagonismo do marketing de relacionamento na relação entre agência e 
cliente no meio rádio. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, 
n.2, p. 136-160, out. 2018. 

145 

2.5 Estratégia 

 

  De acordo com Bueno (1996), estratégia é a arte de traçar planos de guerra, 

a partir de sua origem derivada do grego stratégia – o comando do general ou a arte 

de comandar o exército. Além dessa, existem diversas definições de diferentes 

autores. 

  Bethlen (2009) define estratégia como planejamento, elaboração, execução, 

implantação, acompanhamento, controle e avaliação, que precisa ser ensinada e 

aderida como válida e útil pelo grupo. A partir do condicionamento do sistema 

nervoso de cada indivíduo pela aprendizagem, primeira etapa da maior parte dos 

processos humanos volitivos, o ser humano só pode executar algo que foi 

aprendido, internalizado, sabendo utilizar conceitos, técnicas e processos de acordo 

com a ação. 

  As descrições de estratégia sugerem que o processo de elaboração da 

administração estratégica seja constante, flexível e sensível ao ambiente, aspirando 

à manutenção da organização como um conjunto integrado (CERTO; PETER, 1993). 

As estratégias militares têm muito a ensinar à administradores e organizações, que 

devem, entretanto, fazer o uso de forma prudente, ética e excluindo a filosofia da 

aniquilação. O direcionamento da estratégia voltada para serviços, como é o caso do 

foco deste artigo, é consequência de decisões acertadas que podem definir o grau 

de competitividade da organização. 

  No próximo item será apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para 

este estudo e a explicação de como cada passo foi realizado. 

 

3 METODOLOGIA  

 

    O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos empregados 

à pesquisa visando cumprir os objetivos pré-determinados. Com o intuito de realizar 

um estudo sobre a temática central do artigo, apresentado na introdução do mesmo, 

a abordagem escolhida foi uma pesquisa descritiva de vertente qualitativa e caráter 

exploratório realizado na empresa do Grupo RBS, Rádio Gaúcha, no setor 

comercial. As perguntas da pesquisa encontram-se no apêndice A deste artigo. 

  Para que se possa compreender melhor as características que envolvem a 

pesquisa, serão apresentadas as formas metodológicas usadas como base, e após 

a empresa será caracterizada. 
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  O trabalho aqui exposto se utiliza dos métodos de pesquisa qualitativa. 

Malhotra (2006) diz que para uma análise de contexto mais apurada de fatores que 

não podem ser analisados e medidos, usam-se os métodos qualitativos. Para esta 

pesquisa, cada opinião e sua interpretação têm valor em separado. “No entanto, 

cabe destacar que por não serem dados quantitativos, os resultados da pesquisa 

qualitativa não devem ser considerados conclusivos.” (MALHOTRA, 2006, p. 155).

  A pesquisa qualitativa tem o objetivo de permitir ao investigador o melhor 

conhecimento dos aspectos como pensamentos, intenções e comportamentos dos 

entrevistados, que não são observáveis diretamente. A pesquisa qualitativa substitui 

as tabelas e relatórios apresentados nas pesquisas quantitativas pela detecção 

direta das reações dos entrevistados em relação às perguntas que estão sendo 

feitas. (MCDANIEL; GATES, 2003). 

  Para este projeto as entrevistas individuais serão conduzidas pela autora com 

cinco entrevistados participantes da área comercial do Grupo RBS, focando no meio 

rádio, especificamente o veículo Rádio Gaúcha, sendo os cinco executivos de 

contas, e registrados através de gravação de áudio. 

  Dentre os entrevistados, citados acima, são cinco mulheres com idade 

variada e o tempo de empresa das entrevistadas também é variado, todas têm mais 

de um ano de experiência e são residentes em Porto Alegre ou grande Porto Alegre, 

demonstrando vasto conhecimento no ramo e entendimento do negócio.  A 

identidade dos entrevistadas não será revelada, porém, as mesmas receberam um 

número para identificação do quadro de perfil apresentado abaixo: 
 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 
ENTREVISTADOS IDADE SEXO FORMAÇÃO CARGO TEMPO DE 

EMPRESA 
1 28 Feminino Bacharel em 

Publicidade 
Executiva de 

contas 
4 anos 

2 32 Feminino Bacharel em 
Publicidade 

Executiva de 
contas 

10 anos 

3 55 Feminino Bacharel em 
Publicidade/ Pós-
Graduada em 
Marketing e 
Mestre em 
Gestão e 
negócios 

Executiva de 
contas 

5 anos (20 de exper.) 

4 46 Feminino Bacharel em 
Comércio Exterior 

Executiva de 
contas 

21 anos 

5 53 Feminino Bacharel em 
Publicidade e 
Propaganda. 
MBA Marketing 

Executiva de 
Contas 

18 anos 

      
Fonte: Dados da entrevista adaptados pela Autora 
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Mattar (2008) define os instrumentos de coleta de informações como 

documentos que roteirizam as questões apresentadas aos perguntados e onde são 

registradas as respostas recebidas. Ainda segundo Mattar (2008), o método de 

entrevistas tem por característica existir um entrevistador que conduz as perguntas e 

registra as respectivas respostas do entrevistado.  

Malhotra (2006, p. 163) define a entrevista em profundidade como “uma 

entrevista não-estruturada, direta, pessoal, em que um único respondente é testado 

por um entrevistador altamente treinado para descobrir motivações, crenças, 

atitudes e sentimentos subjacentes sobre um tópico”. As entrevistas foram 

conduzidas por um roteiro semiestruturado que se encontra no apêndice A. 

Todo o material reunido nas entrevistas, após a composição do referencial 

teórico, foi preparado para análise de informações, com enfoque qualitativo da 

análise de conteúdo, da análise de Bardim (1977), trata-se de um método que 

permite o detalhamento do conteúdo manifesto das comunicações que são 

empreendidas e submetidas à interpretação conclusiva. 

Na forma de categorização se deu a análise de conteúdo das informações, 

isso permite que os resultados obtidos das entrevistas sejam entendidos e 

analisados de acordo com as teorias abordadas no estudo. A categorização feita de 

forma elaborada, permite ao pesquisador ressaltar pontos em comum contidas nas 

respostas dos entrevistados, para que posteriormente sejam compreendidas as 

informações coletadas nesta pesquisa (MORAES, GALIAZZI, 2007). 

 

3.1 Caracterização da empresa estudada 

 

Com estúdio de transmissão de áudio situado em Porto Alegre e composta 

por uma rede de afiliadas de mais de 146 rádios em oito estados brasileiros (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Amazonas, Alagoas e Rondônia), a Rádio Gaúcha tem alcance de quase 300 

municípios, através de ondas curtas (FM 93.7 MHz) e ondas médias (AM 600 kHz).  

A emissora é uma das mais respeitadas e antigas do Brasil, completando 91 

anos em 2018 e segue, desde a sua fundação, sendo referência na implantação de 

tecnologias para oferecimento de seu serviço.  
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Contando com grandes nomes do rádio jornalismo brasileiro, como Pedro 

Ernesto Denardin, Rosane de Oliveira e Antônio Carlos Macedo, entre outros, a 

Gaúcha tem como núcleos norteadores o esporte e o jornalismo. 

A Gaúcha encontra-se entre os veículos de rádios do Brasil com maior 

faturamento em seu segmento, chegando ao equivalente a 73,8% de audiência. 

Dentro do segmento das rádios esportivas da Região Metropolitana de Porto Alegre, 

as principais concorrentes hoje em dia são CBN 1340 AM, Guaíba AM, Band AM, 

Band News e Pampa AM. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  Neste tópico serão exibidas as categorias escolhidas pela pesquisadora, e 

que através do alcance dos resultados da análise de dados das entrevistas 

possibilitou fazer uma comparação com a teoria estudada. 

 Foram escolhidas categorias que durante todo o processo de entrevistas se 

destacaram como as mais relevantes, como executivo de contas, agências, 

marketing de relacionamento e estratégia. Todas as categorias serão apresentadas 

na ordem que foram citadas anteriormente. 

Abordando primeiramente a categoria de executivos de contas, através das 

entrevistas realizadas e em resposta à pergunta de número 01 acerca do significado 

do termo executivo de contas ou executivo de vendas, uma opinião comum em 

todos os entrevistados foi evidenciada. Todos, sem exceção, concordam que o papel 

de um vendedor não é apenas negociar produtos e valores, e sim dar um 

assessoramento completo aos seus clientes. Quatro das cinco entrevistadas ainda 

arriscaram trocar o nome executivo de contas por gerente de contas, pois acreditam 

que esse seria o nome mais adequado ao profissional que necessita gerir uma 

grande carteira de clientes e consolidar um vínculo entre o cliente e a empresa. 

Todos os executivos são responsáveis pela confiabilidade da informação e também 

fazem o papel de representação da empresa ante ao cliente, o que vai de encontro 

ao dito por Peppers e Rogers (1994), que as imagens são vigorosamente 

associadas pelo cliente, fazendo desta forma com que o mesmo tenha no vendedor 

a visão da própria empresa representada.  

Essa informação se confirma na teoria de Levy e Weitz (2000), dizendo que o 

vendedor identifica e satisfaz as necessidades do cliente através de um longo 
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processo de comunicação pessoal, onde consequentemente o retorno será benéfico 

para ambas as partes em longo prazo. 

No que se refere às estratégias de venda e das respostas obtidas através da 

pergunta de número 02 da entrevista, cada executivo de contas tem sua própria 

maneira de captação do cliente, os métodos utilizados variam de acordo com o 

segmento de atuação do cliente.  Tanto captação quanto à venda perfeita de forma 

customizada, fazendo assim o que os clientes se sintam mais à vontade. Todos os 

entrevistados concordam que a forma mais importante e eficiente para alcançar esse 

atendimento é saber ouvir o cliente acima de tudo, somente conversando muito com 

o cliente se poderá entender sua real necessidade e verificar fatores que podem 

contribuir para um planejamento mais eficiente.  

Atualmente, diante de inúmeras crises, ser um executivo de contas para 

segmento de rádio despende de muito trabalho para que se consiga alcançar o 

objetivo, segundo o autor a rádio a precisa estar sempre se adaptando às mudanças 

e sua tecnologia evoluiu muito nas últimas duas décadas (ORTRIWANO, 2002-

2003). Todas as entrevistadas creem que o perfil do executivo para vender a rádio 

nos dias de hoje, necessita dispor de uma especialização em comunicação, 

compreender de marketing, ser capaz de prever os passos do cliente com base na 

troca de informações que o relacionamento propicia, podendo assim vender 

soluções ao cliente.  

Dentre os muitos fatores citados pelas entrevistadas, o executivo necessita ter 

alguns atributos de níveis motivacionais, a entrevistada 2 ressaltou a perseverança 

como um dos principais desses atributos, já as entrevistadas 1 e 5 citaram a 

paciência como ponto principal, visto que os retornos negativos dos clientes 

superam os positivos. É neste momento que o marketing de relacionamento entra 

em ação, uma vez que ter a calma de manter contato com cliente ao longo de vários 

meses ou até mesmo anos, irá resultar positivamente no futuro. Criatividade foi um 

aspecto mencionado pelas executivas 2, 3 e 4, pois cada cliente possui uma 

característica específica, desta forma podem estudar o melhor projeto que se 

adeque as necessidades o mesmo. Fazer pouco caso de um cliente que não 

comprou a mídia de imediato ou também o que já virou cliente, poderá ser a ruína de 

qualquer profissional desta área. Albrecht (1992) afirmava que frieza, dispensa e 

apatia são três dos sete pecados que julga como postura imprópria no trato com o 

cliente. 
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 Um bom entendimento dos produtos disponíveis para serem comercializados 

também é um fator determinante e unânime na opinião das entrevistadas para 

captar e manter o cliente, visto que encaixá-lo no programa certo com o público 

correto que deseja impactar é a fórmula para o sucesso da negociação. Todas as 

executivas, sem exceção, utilizam alguns procedimentos básicos para um contato 

inicial, como convites para almoço, para eventos da rádio, para eventos do mercado, 

e-mails informativos, visitas periódicas ao cliente e ligações com o intuito de deixar o 

cliente confortável e sabendo que pode contar com eles para qualquer situação. 

 A venda da mídia de rádio é um dos principais influenciadores no alcance das 

metas de quatro das cinco entrevistadas. As executivas 1 e 2 compartilham da 

mesma opinião que a venda da mídia de rádio pode não ser a principal em termos 

de receita, porém é a mais volumosa em quantidades de pequenas vendas, sendo o 

meio com maior facilidade de entendimento do cliente e por conseguinte maior 

proximidade do público alvo. A executiva 5 é a única exceção, onde informa que a 

venda da mídia de rádio não é relevante para o atingimento de suas metas. Essa 

análise foi feita através das respostas dadas à pergunta de número 03 da entrevista.  

 A próxima categoria avaliada aborda a agência de publicidade, um dos 

principais itens do presente artigo, a qual divergiu opiniões das entrevistadas na 

pergunta de número 04, que se refere ao grau de importância das mesmas em suas 

carteiras de clientes. Para 3 das entrevistadas a agência de publicidade é de suma 

importância, visto que seus clientes quase em sua totalidade fazem suas 

negociações por intermédio de agência, pois conforme nos disse Lupetti (2003), um 

grande leque de opções de serviços e atendimento é oferecido pela agência para 

suprir as necessidades do cliente. Já para as demais, não tem o mesmo grau de 

importância, pois poucos dos clientes que são de sua carteira trabalham com 

agências, devido ao seu valor menor de investimento.  

 Entretanto, na pergunta de número 05 ao serem questionadas sobre a 

importância da agência não só de sua carteira, mas sim para vender a mídia de 

rádio como um todo, todas as entrevistadas concordaram que a importância é 

extrema, A entrevistada 5 afirma que as agências acreditam muito no meio rádio. A 

entrevistada 2 complementa que se o cliente possui extrema confiança na agência, a 

mesma será uma grande influenciadora na decisão do cliente. 

 Dessa forma foi possível constatar o que o primeiro objetivo específico deste 

artigo propõe, que foi analisar como está estruturado o trabalho entre o executivo de 
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contas e as agências, baseando-se que a divisão de agência para cada executivo 

está ligada diretamente ao cliente, já que os executivos possuem carteiras 

subdivididas por carteiras de clientes categorizadas da letra A até F e os clientes 

que compõem essas carteiras são filtrados para cada um conforme seu grau de 

investimento. Logo, a agência é destinada ao executivo dependendo exclusivamente 

do seu cliente. 

A terceira categoria analisada foi o marketing de relacionamento, que nos 

demonstra ser muito presente nas ações de vendas de qualquer empresa, pois é ele 

que vai criar a confiança necessária para que o cliente possa investir grandes 

quantias de valor. Para os executivos de contas da rádio, marketing de 

relacionamento serve para agregar valor ao serviço prestado ao cliente. Todos os 

entrevistados creditam o sucesso do marketing de relacionamento ao fato de serem 

conhecedores de várias áreas da administração, pois é essa soma de diversas 

áreas que se forma o marketing de relacionamento. O resultado das respostas a 

seguir foi embasado na pergunta de número 06, onde aborda a relevância do 

marketing de relacionamento como ferramenta direcionada ao cliente. 

  Para o executivo, atualmente não basta saber apenas a tabela de valores e 

produtos, se faz necessário ter amplo conhecimento de marketing, finanças, 

projetos, economia, planejamento, mercado, dentre outros, e que juntos com a 

emoção se transforma no marketing de relacionamento perfeito. A entrevistada 5 

afirma que esse marketing de relacionamento ideal não é aprendido em cursos ou 

afins, e sim apenas com a experiência de anos na área, fazendo assim com que 

essa fórmula funcione.  

De acordo com todos os executivos entrevistados, para a Rádio Gaúcha o 

marketing de relacionamento é o elemento principal que faz com que sejam gerados 

lucros a médio e longo prazo, pois, um contato que é feito hoje vai ocasionar uma 

estratégia de marketing que como consequência trará o resultado nos meses 

seguintes. 

Para todas as entrevistadas a proximidade com o cliente é o que vai estreitar 

vínculos de confiança e dar abertura para maiores oportunidades de negócio e 

consequentemente vai abrir possibilidades para novos investimentos em longo 

prazo, tal como diz Berry (1983), que a fidelização do cliente é fruto de um bom 

marketing de relacionamento. As executivas 3 e 4 mantém uma relação mais 

informal com seus clientes para que esse vínculo de confiança venha a se tornar 
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ainda mais forte, através da utilização de redes sociais e demais formas de contato 

fazendo com que o cliente ou o futuro cliente se sinta mais próximo do executivo. 

Destas duas citadas anteriormente, a entrevistada 3 afirma trabalhar muito forte a 

motivação do cliente e ainda diz que seus clientes são mais amigos do que 

propriamente clientes. Já dizia Kotler (1998) que toda e qualquer ação que possa ser 

caracterizada como marketing de relacionamento de forma a atender bem o cliente, 

virá a resultar em uma lealdade extremamente forte entre cliente e fornecedor.  

Não restam dúvidas de que todos os executivos têm absoluta certeza que o 

marketing de relacionamento é essencial para vender rádio, especialmente nesse 

segmento tão peculiar. Assim sendo a entrevistada 3 salienta um ponto muito 

importante que ocorre praticamente em todas as empresas que necessitam em 

alguns momentos cortar verbas, pois na maioria delas as áreas de marketing ou 

comunicação são sempre as primeiras a serem cortadas. Este relacionamento faz 

com que exatamente o motivo anterior citado não aconteça com a rádio, visto que 

mantendo uma boa relação com o cliente, o mesmo irá repensar suas estratégias e 

consequentemente não deixará de investir na rádio mesmo em tempos difíceis e 

redução de gastos. A rádio torna-se tão importante na vida da empresa quanto a 

empresa na vida da rádio. 

Os cases de sucesso dados como exemplo pelos entrevistados referente ao 

marketing de relacionamento com os clientes, são extremamente variados, contudo 

todos possuem uma particularidade em comum, o longo tempo de relacionamento 

que precisaram ter com o cliente para que ele passasse a investir na rádio 

futuramente.  Três das entrevistadas hoje possuem clientes ativos devido ao fato de 

terem usado fortemente marketing de relacionamento por pelo menos um ano até 

que fosse fechado um bom negócio. Esse tempo foi útil para que o executivo viesse 

a conhecer extremamente bem seu cliente, pois Borba (2004) afirma que conhecer 

os clientes é demasiadamente importante, descobrir seus gostos e desejos, para 

que assim possam ser criados serviços customizados de acordo com a necessidade, 

e no momento certo surgirá a oportunidade do retorno positivo. 

A executiva 2 ainda destaca outro ponto de extrema relevância não comentado 

pelas colegas, que é o marketing de relacionamento atuando de forma a aumentar o 

investimento do cliente ao invés de somente captá-lo, ou seja, clientes com pouco 

investimento na rádio, e que através dessas ações de relacionamento e feedback 

acabaram criando maior confiança no executivo representante da rádio e 
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consequentemente acreditando que um investimento mais alto seria a melhor forma 

de obter um retorno maior para empresa. A teoria de Holley et.all (2001) afirma essa 

posição, dizendo que com a construção de um bom relacionamento com o cliente o 

mesmo passa a dar feedbacks diversos, o que faz com que se possa saber a 

opinião sobre os serviços recebidos e desta forma a empresa pode empenhar-se 

para corrigir erros e manter o cliente fidelizado.  

O marketing de relacionamento como já vimos anteriormente, é essencial 

para que se venda rádio, entretanto, conforme a pergunta de número 07 da 

entrevista, cabe salientar que a agência, que é um elemento de fundamental 

importância neste artigo, tem para os executivos um grau de relevância tão alto 

quanto o cliente, e se o marketing de relacionamento é essencial para a venda da 

mídia, isso engloba todas as partes da negociação, inclusive a agência. Para 4 das 

entrevistadas, fazer marketing de relacionamento com a agências é de suma 

importância para se obter sucesso nas vendas e ter na agência uma verdadeira 

parceira de negócios. 

A entrevistada 3 ressalta ainda que a parceria com a agência pode vir a ser 

uma moeda de troca, mesmo que não resulte em maior investimento de verba, o 

estreitamento do relacionamento com a mesma é capaz de dar acesso à 

importantes informações que podem estruturar seu negócio de vendas futuras. Já a 

entrevistada 2 nos informa que o marketing de relacionamento com as agências 

diminuiu drasticamente e não faz mais tanto sentido, visto que hoje um contato 

direto e mais próximo do cliente gera maior resultado.  

O marketing de relacionamento é uma categoria muito importante do presente 

artigo, uma vez que nele conseguimos atender dois objetivos específicos deste 

trabalho, a conclusão e complemento de como está estruturado hoje na rádio o 

trabalho entre executivos de contas e as agências de publicidade, que é o primeiro 

objetivo específico já citado na categoria anterior e ainda nos mostra métodos e 

ferramentas utilizadas para o relacionamento com a agência.  

Por último, mas não com menor importância, a categoria estratégia, está muito 

presente nas práticas de marketing de relacionamento que os executivos colocam 

em ação em conjunto com clientes e agências. Todas as entrevistadas fazem uso de 

fortes estratégias de relacionamento e obtêm resultado altamente positivo. Dizia 

Bethlen (2009) que estratégia deve ser aplicada por qualquer grupo que tem um 

objetivo. O mapeamento do cliente é o elemento de maior utilização pelos 
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executivos de vendas da rádio, pois acreditam que seja o início de todo o 

relacionamento, e é de suma importância que os mesmos cheguem ao cliente bem 

embasados no que se refere a informações, para que assim não passem a 

impressão de despreparo e que estão ali somente para efetuar a venda, mas sim 

para ouvir o cliente, criar expectativa e sanar quaisquer dúvidas que ele possa vir a 

ter. Essa informação nos reporta ao autor que em sua tese diz que antes da 

empresa desenvolver o produto e serviço para o cliente, ele necessita ser ouvido, 

para descobrir os gostos e os interesses, só assim a satisfação estará sempre 

presente (STONE; WOODCOCK, 2002). 

Trazer o cliente e parceiros de agências para próximo da rádio é mais uma 

estratégia que três das executivas utilizam regularmente, ocasionando encontros 

dos mesmos com os principais locutores da rádio e possibilitando assim uma 

emocionante experiência que é estar perto de grandes nomes desse segmento. 

Estes encontros fazem com que os clientes e parceiros sintam-se parte da família 

Rádio Gaúcha, pois conseguem ter a oportunidade de ver a equipe da rádio 

utilizando de seus produtos, que por consequência passará maior credibilidade e 

precisão nas veiculações por terem usado produto ou serviço desse cliente. O vem 

de encontro ao que Mckenna (1993) cita, que o desenvolvimento das estratégias 

não pode depender exclusivamente dos clientes, mas deve englobar todos os 

demais envolvidos como outros parceiros e fornecedores.  

Todas as estratégias utilizadas pelos executivos de contas só se tornam 

possíveis por possuírem ferramentas que lhes dão o apoio que precisam para que o 

objetivo seja atingido, que é alcançar o cliente e fazer com que o mesmo se sinta 

seguro e confiante no que está sendo apresentado. Todos os executivos desfrutam 

de equipamentos para assistência como ipads para apresentações menores, 

projetores para apresentações em grande escala e utilizam também as equipes da 

rádio como auxílio para transmitir tal confiança. Habitualmente estas equipes de 

apoio são compostas por colaboradores de outras áreas da rádio, tal como 

planejamento de mídia, negociações, marketing e mídia eventos. Neste caso pode-

se identificar que a estratégia do cliente não é composta somente de ferramentas 

físicas, mas também com suporte de pessoal, que entendem que juntos construirão 

uma estratégia que vai gerar o resultado esperado ou além. Dito isso, ainda pode-se 

citar novamente o autor do parágrafo anterior, que afirma que o cliente necessita 
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estar compenetrado no planejamento dos produtos e serviços, para com isso fazer 

com que suas estratégias sejam atendidas (MCKENNA, 1993). 

É claro que nem sempre as estratégias têm o resultado que se espera, pois 

como a agência é intermédio e grande parceira nas estruturas de negócio como já 

citado anteriormente, a agência nem sempre é parceira do executivo, o que pode vir 

a prejudicar em algumas negociações. Em resposta à pergunta de número 08, todas 

as entrevistadas concordam que muitas agências enxergam o executivo como um 

concorrente ao invés de um parceiro. As entrevistadas 2, 4 e 5 compartilham da 

opinião de que a agência para obter vantagem e se tornar o centro das atenções do 

cliente, acaba retendo informações importantes para o êxito da venda e por 

consequência atrapalhando uma boa negociação. A entrevistada 3 arrisca dizer que 

o principal motivo deste comportamento oriundo da agência é o medo que a mesma 

tem de que essa proximidade entre executivo e cliente acabe descartando-a em 

contratos futuros. 

Em complemento ao que foi citado anteriormente e respondendo a pergunta 

de número 09, nestes poucos casos onde a agência não é parceira de negócios, 3 

das entrevistadas afirmam já terem perdido algum cliente por decorrência 

unicamente da agência. As demais informaram não ter perdido clientes, porém já 

tiveram perdas significativas de negócios ou investimentos mais altos motivados 

pela agência.  

A ausência da parceria é uma grande dificuldade e faz com que nenhum lado 

saia ganhando, tanto a rádio quanto agencias e clientes. 

Estratégia é uma categoria tão importante quanto a que foi mencionada 

anteriormente, visto que foram discutidas e detalhadas outras formas e ferramentas 

utilizadas pelos executivos de contas. Como encerramento da pesquisa, a pergunta 

de número 10 engloba todas as demais categorias e perguntas feitas anteriormente, 

visando mostrar o impacto que os executivos teriam em suas carteiras ao deixarem 

de vender a mídia de rádio. Em resposta, as entrevistadas 1, 2, 3 e 4 afirmam que 

deixar de vender a mídia de rádio impactaria em no mínimo 50% do resultado de 

suas carteiras. Seria inadmissível deixar de vender, visto que rádio possui grande 

representatividade e alcance do público. Já a entrevistada 5 ressaltou que dentre os 

veículos que atende hoje, rádio é a de menor relevância em sua carteira, sendo 

completamente indiferente deixar ou não de vendê-la. 
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 Com isso o segundo objetivo do artigo foi complementado e foi ainda 

atendido o terceiro objetivo do mesmo, que busca identificar o que pode causar a 

ruptura ou ruído na relação executivo/agência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em resposta ao objetivo principal desta pesquisa, que é compreender o 

impacto que o marketing de relacionamento tem junto às agências de publicidade 

para o alcance dos resultados da rádio, foi possível constatar através das entrevistas 

realizadas, que na visão das executivas, a rádio valoriza muito o relacionamento 

com o cliente e agência de publicidade, ao qual trabalham juntos, fazendo assim 

dessa união a sua principal ferramenta de fidelização e que consequentemente gera 

lucros em longo prazo. No momento que agência de publicidade em conjunto com o 

marketing de relacionamento, gera um efeito positivo para o executivo de contas, o 

cliente satisfeito permanece por um tempo maior como patrocinador de algum dos 

programas da rádio, fazendo assim com que o retorno financeiro seja garantido por 

esse período, visto que a agência recebe comissão, consequentemente havendo 

resultado para ambas as partes. Os executivos de vendas, intitulados por eles 

mesmos como gerentes de contas, levam a marca da empresa para o mercado, 

valendo-se assim de todas as ferramentas indispensáveis para captação, 

comunicação, fidelização e retenção dos clientes da Rádio Gaúcha.  

 É de conhecimento de todos os executivos de contas que o retorno em curto 

prazo para a Rádio Gaúcha é praticamente inexistente, até existem compras de 

programações avulsas imediatas, mas que são ínfimas e não impactam 

positivamente no resultado da empresa. E é por esse motivo que as agências são 

tão importantes nessa jornada, pois direcionam grande parte do investimento do 

cliente na ferramenta de melhor estratégia definida com o executivo. Eles utilizam de 

toda a experiência adquirida no decorrer do tempo, e ainda se mantêm em constante 

aperfeiçoamento, ainda mais quando se trata de um marketing de relacionamento 

bem executado. Hoje em dia as expectativas do cliente mudam a cada momento, 

fazendo assim com que essa estratégia de relacionamento seja sempre uma busca 

incansável pelo atendimento perfeito, não há rotina, o executivo precisa sempre 

estar acompanhando as tendências e novas tecnologias. Atualmente o cliente ao 

buscar um serviço ou produto sabe muito mais dele do que a pessoa que o está 
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comercializando, fazendo assim com que aquele velho hábito da leitura matinal se 

faça necessário pelo executivo.  

 Assim sendo, todas as características respondem, positivamente, aos 

objetivos específicos propostos neste artigo, tanto quanto as ferramentas e métodos 

utilizados para o relacionamento, quanto a forma que está estruturado o bom 

trabalho dos executivos junto às agências e também na habilidade de identificar 

problemas e solucioná-los sem ocasionar grandes perdas de clientes, evitando 

assim um ruído desnecessário no que tange ao valor da marca Rádio Gaúcha.  

 Como limitações desta pesquisa, é possível apontar a estrutura da entrevista, 

onde foi possível o contato somente com executivos que possuíam experiência 

neste veículo de comunicação, pois os demais não trabalhavam pelo intermédio de 

agências de publicidade e/ou não comercializavam a mídia em questão, fazendo 

assim com que o impacto financeiro seja pouco relevante para o resultado deste 

estudo. 

Para estudos futuros, através de uma pesquisa qualitativa e questionário 

semiestruturado, pode-se complementar ao assunto abordado neste artigo o quesito 

que evolve o marketing de relacionamento feito entre agências de publicidade e 

cliente, pois a mesmas possuem também métodos próprios para captação de 

contas. Sabemos hoje em dia que uma agência só se sustenta quando tem um 

numero relevante de clientes em sua carteira de atendimento, são as principais 

responsáveis pela correta orientação dos recursos investidos nas mais diversas 

plataformas de comunicação e marketing direcionado. Um investimento mal feito ou 

um precário atendimento faz com que o cliente, facilmente, troque de agência, 

tornando assim as relações mais delicadas. É mais fácil um cliente não querer ser 

atendido por uma agência, porém mais difícil o mesmo não querer investir no 

mesmo veículo de comunicação, a exemplo do que foi abordado neste artigo, a 

Rádio Gaúcha.  
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 APÊNDICE - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA: 

1 – Para você o que significa o termo “Executivo de vendas” ou “Executivo de 
contas”? 

2 – Quais são as estratégias usadas pelo executivo de contas para vender a mídia 
rádio? 

3 – Você concorda que rádio é um dos principais veículos comercializados que 
influenciam no atingimento das suas metas? Por quê? 

4 – Qual é a importância da agência de publicidade na sua carteira de clientes? 

5 – Você acha que as agências de publicidade são importantes para vender rádio? 

6 – Você acha relevante utilizar o marketing de relacionamento como ferramenta 
para reter e fidelizar clientes? 

7 – Além das ações de marketing de relacionamento que você faz com seus 
clientes, você faz com as agências de publicidade também? 

8 – Que dificuldades você enfrenta na sua relação com as agências de 
publicidade? 

9 – Você já perdeu algum cliente importante por causa da agência de publicidade? 

10 – Para você, deixar de vender a mídia de rádio impactaria no alcance das suas 
metas? Por quê? 

Fonte: Elaborado pela Autora 


