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Resumo: 
 

Este artigo em forma de ensaio desenvolve exercício interpretativo acerca dos dados relativos ao 

segmento Serviços de Publicidade, divulgados no relatório Pesquisa Anual de Serviço – 

Suplemento de Produtos e Serviços 2004 – 2005, publicado pelo IBGE. A reflexão proposta dedica 

especial atenção à nomenclatura, agrupamentos e âmbito da pesquisa. Sugerem-se, como 

principais aspectos que merecem ser considerados na metodologia das próximas edições do 

estudo: uma maior atenção ao modus operandi do setor, marcado por fragmentação empresarial 

e uso de profissionais free-lancers; e a aproximação entre as atividades que compõem 

grupamentos de Serviços de Publicidade e Serviços de Informação, uma vez que 

telecomunicações, atividades de informática e serviços audiovisuais fazem parte dos universos 

nos quais as empresas devem transitar para se comunicar com seus diferentes públicos. 
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1
 GT ABRAPCORP 1 – Teorias, história e procedimentos metodológicos em estudos de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas. 
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Considerações Iniciais 

 

Os autores deste trabalho se comprometem a desenvolver um exercício interpretativo 

acerca dos dados relativos ao segmento Serviços de Publicidade, divulgados no corpo do relatório 

Pesquisa Anual de Serviço – Suplemento de Produtos e Serviços 2004 – 2005, desenvolvido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com esta iniciativa, objetiva-se contribuir 

para uma reflexão cujo alcance cobrirá os dados disponibilizados no referido relatório e, 

sobretudo, a metodologia de pesquisa adotada pelo IBGE. Em última instância, deseja-se ressaltar 

algumas especificidades do segmento formado por Serviços de Publicidade que merecem ser 

levadas em consideração na metodologia a ser explorada nas próximas edições da pesquisa. 

No âmbito deste texto, a Publicidade é apreendida como elemento integrante do 

conjunto de ações comunicacionais exploradas pelas organizações, com impactos sobre seus 

diversos públicos e não apenas como meio de divulgação de serviços e produtos.  

Schudson (1984,xiv-xv) evidencia o impacto exercido pela publicidade sobre os demais 

públicos das organizações, uma vez que ela funciona, por exemplo, como indicador de 

prosperidade para os investidores e como facilitadora do trabalho da força de vendas ao 

contribuir para a divulgação de produtos e marcas. Com a centralidade alcançada pelas 

atividades de marketing, um impacto que ganha contornos mais nítidos, no contexto da dinâmica de 

funcionamento das organizações, marcado pela percepção de que as empresas são cada vez mais 

pensadas horizontalmente, acompanhando a cadeia de valor e não verticalmente, restringindo-

se a funções específicas – tendência observada pelos Chief Marketing Officers (CMOs) de grandes 

empresas globais, entrevistados pela consultoria especializada em estratégia e tecnologia (Booz Allen 

Hamilton) e pela Association of National Advertisers (ANA).
2 

Do ponto de vista comunicacional, a proeminência do marketing associada a uma visão 

organizacional pautada pela cadeia de valor implica na integração entre a comunicação dentro e 

fora da organização, sendo que as ações com os diferentes públicos articulam-se em torno do 

objetivo comum de construir e manter uma identidade de marca, entendida como convergência 

semiótica de elementos reticulares resultante de uma negociação constante entre os diversos 

atores sociais do processo comunicacional (PEREZ,2004,p.14). A Autora adverte que a publicidade, 

                                                 
2
 Os principais achados da pesquisa estão condensados na publicação CMO Thought Leaders - The rise of the 

strategic marketer, que conta com 15 entrevistas com executivos de grandes corporações. A obra está disponível 

para compra no sítio http://www.strategy-business.com/cmoreader. Os aspectos aqui abordados constam do 

capítulo introdutório, intitulado Marketing Metamorphosis. 

 

 

http://www.strategy-business.com/cmoreader
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atuando no sentido de criar o espaço perceptual da marca, avançou de um aspecto unidirecional, 

para, do final da década de 80 e início da década de 90, estabelecer canais de “relacionamento” 

entre organizações e consumidores (PEREZ,2004, p.48). 

Acredita-se, portanto, que um olhar atento às transformações que ocorrem no âmbito 

da comunicação mercadológica, em especial a publicidade, pode contribuir para compreender 

a complexidade da comunicação contemporânea. A escolha da pesquisa desenvolvida pelo IBGE, 

como objeto de reflexão metodológica, justifica-se pela importância da elaboração de um conjunto 

de informações confiável a respeito das atividades de comunicação empresarial. Informações mais 

fiéis à realidade do mercado e capazes de subsidiar o desenvolvimento estratégico de áreas de 

expertise, a detecção de possíveis parceiros e mercados potenciais, e a criação de parâmetros 

internacionais de desempenho. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

O texto desenvolvido pode ser classificado como ensaio acadêmico cuja base de 

fundamentação se origina de pesquisa bibliográfica e, sobretudo, documental. A consulta aos 

relatórios disponibilizados pelo IBGE, referentes a produtos e serviços relacionados à 

comunicação e informação, é a principal âncora da discussão proposta.  

Com a realização da Pesquisa anual de serviços 2005 (PAS), o IBGE objetiva reunir 

dados sobre a estrutura dos serviços empresariais não-financeiros, com detalhamento regional 

e desta forma, oferecer dados relevantes para o planejamento público e privado, bem como 

para a comunidade acadêmica e o público em geral.  

O desenvolvimento pelo IBGE da Pesquisa anual de serviços – Suplemento de 

produtos e serviços, 2004 / 2005, responde por sua vez a tentativa de formular e validar uma 

nomenclatura detalhada e conhecer o peso relativo dos produtos e serviços em termos da 

receita por eles gerada nos seguintes grupamentos: serviços de informação, que abrangem as 

atividades relacionadas às novas tecnologias de comunicação e informação; produtos das 

atividades tradicionais de transportes; e parte dos serviços qualificados prestados às empresas, 

abrangendo serviços de engenharia e arquitetura e serviços de publicidade.  

Desse conjunto, a atenção foi concentrada na metodologia de pesquisa e nos dados resultantes 

referentes aos Serviços de Informação, que abrangem atividades relacionadas às novas tecnologias de 

comunicação e informação e aos Serviços de Publicidade. 
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Desafios Intrínsecos ao Trabalho Realizado pelo IBGE 

 

Inicialmente cabe esclarecer que apesar de o relatório Pesquisa Anual de Serviço – 

Suplemento de Produtos e Serviços ter sido publicado em julho de 2007, eles correspondem 

aos anos 2004 / 2005. As pesquisas realizadas pelo IBGE utilizam dados pertinentes aos 

balanços das empresas e às informações da RAIS. Pelo fato de as empresas terem seus 

fechamentos em prazos que podem chegar a alguns meses depois do encerramento do ano 

fiscal, a coleta desses dados solicitados só é possível dois anos depois. Este procedimento – 

destacado nas primeiras páginas do relatório Pesquisa Anual de Serviço – Suplemento de 

Produtos e Serviços (2004 – 2005) – é imprescindível no desenvolvimento de uma base 

confiável a partir da qual é possível medir o tamanho e o crescimento anual dos setores 

cobertos pela pesquisa. 

Na ocasião em que o relatório Suplemento Produtos e Serviços foi divulgado, membros da 

comunidade acadêmica se revelaram positivamente surpresos. Finalmente a sociedade brasileira 

teria acesso a relatório estatístico elaborado por um instituto de pesquisa notabilizado pela 

consistência técnica do trabalho que historicamente realiza e cujo conteúdo reuniria números 

relativos ao Setor de Serviços e, mais especificamente, ao segmento formado pelos Serviços de 

Publicidade – segmento carente de dados confiáveis e capazes de servir de base para que a 

sociedade, Governo, empresas, estudantes e professores das faculdades de Comunicação 

pudessem fundamentar reflexões acerca das características e tendências do setor. 

Expressando a humildade e o rigor típicos daqueles que trabalham com pesquisa 

sistematizada, o IBGE não dissimulou que a pesquisa centrada no Setor de Serviços se situa em 

uma etapa inicial, marcada pela preocupação de propor uma classificação nacional de produtos 

para o setor, capaz de validar uma nomenclatura que permita comparações internacionais dos 

setores auditados. Nos termos de Wasmália Bivar, – diretora de pesquisas do IBGE –, a Pesquisa 

Anual de Serviços – Suplemento Produtos e Serviços (2004/2005) tem como principal objetivo 

“validar uma nomenclatura detalhada de produtos para atividades selecionadas e conhecer o 

peso relativo desses produtos em termos da receita por eles gerada” (IBGE, 2007, p.5). 

Quais são os desafios embutidos no trabalho realizado pelo IBGE? Mesmo em países com 

sistemas estatísticos avançados, o desenvolvimento de classificações de produtos voltadas para a 

identificação e mensuração de bens e serviços produzidos pelas diversas atividades é 

relativamente recente. Observa-se que alguns países têm experiência no desenvolvimento de 
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classificações de produtos para os levantamentos da produção industrial e agrícola e para fins 

aduaneiros.
3
  Entretanto, encontram-se em estágios iniciais no que tange à formulação de 

classificação de produtos para a elaboração de estatísticas do setor de serviços (IBGE, 2007).  

Apesar de os serviços de Publicidade ocuparem destacada importância entre os 

serviços técnico-profissionais prestados às empresas – seja pelos resultados financeiros, pela 

criatividade e dinamismo alcançados ou pelo uso de mão de obra marcadamente qualificada – 

é desprovido de uma nomenclatura consolidada e que permita levantamentos de dados com 

elevada margem de segurança nos resultados. Isto decorre basicamente de dois fatores: há 

variações importantes e freqüentes nos tipos de serviços oferecidos, e observa-se expressivo 

impacto provocado pelas inovações resultantes da incorporação de tecnologias de 

comunicação e informação. 

Contudo, destaca-se a importância da definição e refinamento desta nomenclatura uma 

vez que ela permitirá a realização de estudos comparativos em âmbito internacional, retirando 

desta comparação índices para efetuar o planejamento do setor – o que até então era realizado 

de maneira precária dada a inconsistência que caracterizava as bases de dados disponíveis. Se 

por um lado, a formulação de um padrão nacional de classificação permitirá a comparação 

internacional dos números levantados, por outro, ensejará discordâncias e contradições, 

principalmente quando se deseja traduzir em números a realidade de um setor de alta 

complexidade, como são os Serviços, em geral, e os Serviços de Publicidade, em particular. 

 

Reflexões Sobre as Limitações de Caráter Metodológico 

 

Na perspectiva dos sujeitos que atuam no campo
4
 da indústria da Comunicação e da 

Publicidade, características físicas, estágio de processamento, e finalidades de uso – 

utilizados como critério na elaboração desta classificação – podem se revelar insuficientes 

                                                 
3
 Divisão de Estatística (CPC), das Nações Unidas; Classificação de Produtos por Atividades (CPA), do Eurostat; 

Classification des Produits Française (CPF), da França; Classificación de Productos por Actividades (CPA), da 

Espanha; Classificação de Produtos (ANZSPC), da Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. 
4 Para Pierre Bourdieu (2004), campo representa um espaço simbólico, no qual lutas dos agentes determinam, 

validam, e legitimam representações. Corresponde ao poder simbólico. Nele se estabelece uma classificação dos 

signos, do que é adequado, do que pertence ou não a um código de valores. No campo da arte, por exemplo, a 

luta simbólica determina o que é erudito, ou o que pertence à indústria cultural. Determina também quais valores 

e quais rituais de consagração as constituem, e como elas são delineadas dentro de cada estrutura. No campo, 

local empírico de socialização, o habitus constituído pelo poder simbólico surge como todo e consegue impor 

significações datando-as como legítimas. Os símbolos afirmam-se, assim, na noção de prática, como os 

instrumentos por excelência de integração social, tornando possível a reprodução da ordem estabelecida. 



 6 

para refletir a realidade do segmento. O IBGE está ciente disso uma vez que o “caráter 

experimental” do levantamento é destacado nas “Notas Técnicas” incluídas no relatório, 

A pesquisa Suplementos de Produtos e Serviços da Pesquisa Anual de Serviços tem um 

caráter experimental em seus anos iniciais, sendo previstos ajustes a cada ano em 

função dos resultados trazidos no campo no ano anterior (exclusão de produtos ou 

ajustes nas suas denominações e inclusão de novos produtos) (IBGE, 2007, p.8). 

 A exemplo de experiências internacionais, há expectativas que ajustes sejam 

implementados a cada edição da pesquisa, em decorrência da crítica propositiva aos 

resultados anteriores. Neste caso, a preocupação reside em imprimir cada vez mais 

confiabilidade aos dados de modo que eles consigam refletir a realidade econômica do setor. 

 

A Escolha dos Agrupamentos e suas Implicações 

 

Na primeira tabela apresentada no relatório Pesquisa Anual de Serviço – Suplemento 

de Produtos e Serviços (2004 – 2005) encontra-se a relação dos setores auditados, e em seguida, 

a descrição dos requisitos de seleção de cada um deles (Quadro n.1): 

- Estabelecimentos sujeitos ao regime jurídico das entidades empresariais. 

- Empresas em situação ativa e pertencentes ao Estrato Certo, utilizado na Pesquisa Anual de 

Serviços, de acordo com os segmentos previamente selecionados.
5
 

- Empresas sediadas no território nacional, respeitando as seguintes ressalvas: nas unidades da 

federação da Região Norte do País (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e 

Tocantins) foram consideradas as empresas sediadas nos municípios das capitais, e no estado do 

Pará foram consideradas empresas sediadas na região metropolitana de Belém. 

Quadro n.1: Critérios de seleção das empresas respondentes do instrumento de coleta de dados. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio apud relatório Pesquisa Anual de Serviços – 

Suplemento Produtos e Serviços 2004 – 2005, publicado pelo IBGE, em julho de 2007, p.11/12. 
 

Também nas primeiras páginas do supracitado relatório (IBGE, 2007, p.11) houve a 

preocupação de apresentar os segmentos de serviços privilegiados nesta edição da pesquisa. 

No Quadro n.2 (apresentado na seqüência) foram destacadas as atividades relacionadas com 

Comunicação e auditadas pela pesquisa. 

Suplementos de Produtos e Serviços da PAS - 2004-2005 

6420-3 Telecomunicações 

                                                 
5
 O estrato certo da PAS corresponde a empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no cadastro básico de 

seleção. Entretanto, cabe esclarecer que empresas que possuem menos de 20 pessoas ocupadas são incluídas no 

estrato certo desde que tenham declarado receita no mesmo patamar das empresas do estrato certo na pesquisa 

realizada em período anterior, ou quando possuírem unidades locais em mais de uma Unidade da Federação. No 

caso da pesquisa realizada sobre o segmento Serviços de Publicidade, além do estrato certo, foram incluídas as 

empresas investigadas do estrato amostrado com 15 ou mais pessoas ocupadas. 
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7240-0 Atividades de bancos de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico 

7440-3 Publicidade 

9211-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 

9221-5 Atividades de rádio 

9222-3 Atividades de televisão 

Tabela n.2: Classes da CNAE 1.0 pertencentes ao âmbito da pesquisa. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio apud relatório Pesquisa Anual de Serviços – 

Suplemento Produtos e Serviços 2004 – 2005, publicado pelo IBGE, em julho de 2007, p.11. 

Chama-se particular atenção para aquelas com potencial de serem classificadas como 

atividades de Comunicação e que, no contexto desta edição da pesquisa, não podem ser 

agrupadas porque os serviços prestados sob estas denominações não foram especificados de 

forma a permitir a extração do montante referente a serviços de Comunicação e Publicidade. 

Essa questão remete a maneira como é constituído o universo retratado no PAS e no 

Suplemento. Para fazer parte do universo da pesquisa, a empresa deve estar em situação ativa 

no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) de responsabilidade do IBGE, que cobre entidades 

com registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, e ter atividade principal 

compreendida nos segmentos da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional na 

produção de estatísticas por tipo de atividade econômica, e pela Administração Pública, na 

identificação da atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. Conta com 

seções, divisões, grupos, classes e subclasses (detalhadas na versão 2.0 de 2007). A publicidade 

constava de maneira tímida na CNAE 1.0, como integrante da Seção K “Atividades 

imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas”; Divisão 74 “Serviços prestados 

principalmente às empresas”; Grupo 74.4 “Publicidade” e Classe 7440-3 “Publicidade”. Tendo, 

na CNAE 1.1, utilizada pela Administração pública (e que serviu de base para a realização do 

Suplemento Produtos e Serviços do IBGE) a subdivisão em três subclasses: 74403/01 “Agências 

de publicidade e propaganda”: atividades de criação e realização de campanhas publicitárias, 

utilizando quaisquer meios; 7440-3/02 “Agenciamento e locação de espaços publicitários”: 

atividades de colocação de anúncios, tais como a venda e a obtenção de tempo e de espaço 

publicitários, o aluguel de espaços publicitários e as atividades de gestão de espaços 

publicitários sobre todas as formas, como intermediário ou conta própria; 74403/99 “Outros 

serviços de publicidade”: publicidade aérea, serviços de alto-falante e de sonorização, 

distribuição ou entrega de material publicitário, promoção de vendas e publicidade no local da 

venda, mala direta, telefone e visitas - inclusive de representantes de laboratório farmacêutico. 



 8 

A revisão 2007 da CNAE, que resultou na versão 2.0 buscou acompanhar as mudanças 

na estrutura e composição da economia brasileira, refinando o enquadramento da atividade 

publicitária que hoje integra a Seção M “Atividades profissionais, científicas e técnicas”, 

compõe a Divisão 73 “Publicidade e Pesquisa de Mercado” e o Grupo 731 “Publicidade”, com 

novos detalhamentos de Classes e Subclasses.
6
 

Para evidenciar as implicações desta decisão de cunho metodológico (a utilização da 

CNAE 1.1 como ponto de partida) não é difícil resgatar exemplos de empresas que diminuíram o 

montante de investimento em propaganda tradicional (rádio, televisão e impressos) e passaram a 

investir fortemente na organização de espetáculos oferecidos aos consumidores como forma de 

persuasão à compra. Há algum tempo, empresas como Coca-Cola, TIM, Claro, Nike, Adidas, 

Bradesco, entre outras, adotaram esta estratégia de comunicação.  

Diante dessas evidências de mercado e inspirado nas idéias desenvolvidas por Guy 

Debord (1967), Gracioso (2007) lembra que, na contemporaneidade, vive-se a sociedade do 

espetáculo. Oportunamente, resgata Marshall MacLuhan ao afirmar que hoje o espetáculo é a 

mensagem – parafraseando a célebre frase o meio é a mensagem. Nestes termos, Gracioso 

(2007) reconhece o espetáculo como o denominador comum da complexa configuração da 

comunicação contemporânea.  Uma complexidade que ele abriga sob a nomeação de Arenas 

da Comunicação com o Mercado, termo que abrange mega-shows de música; grandes eventos 

esportivos; o universo da moda; grandes feiras; o mundo digital; o grande varejo; além da 

própria propagada. O Autor lembra que novas arenas emergem a todo o momento e essa 

dinamicidade reflete a evolução econômica e social. Porém, invariavelmente, as novas arenas 

da comunicação convergem para o mesmo ponto: simultaneamente, os eventos são capazes de 

                                                 
6 O Grupo Publicidade divide-se, na CNAE 2.0, nas seguintes classes e subclasses: Classe 7311-4 “Agências de 

publicidade” / Subclasse 7311-4/00 “Agências de publicidade”; Criação e a produção de campanhas de publicidade 

para qualquer finalidade, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação; colocação, em nome de 

clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação; 

representantes dos veículos de comunicação para venda de tempo ou espaço de publicidade a clientes; prestação de 

serviços para merchandising em rádio e televisão. Classe 7312-2 “Agenciamento de espaços para publicidade, exceto 

veículos de comunicação” / Subclasse 7312-2/00 “Agenciamento de espaços para publicidade, exceto veículos de 

comunicação”. Aluguel e revenda de espaços físicos para publicidade em espaços externos ou equipamentos urbanos, 

como: outdoors, busdoors, painéis eletrônicos, empena de prédios, cartazes ou triedros em táxis, etc.; espaços internos 

em painéis de trens, ônibus, metrôs, aeronaves, etc.; atividades de gestão de infra-estrutura de publicidade para 

terceiros, sob contrato. Classe 7319-0 “Atividades de publicidade não especificadas anteriormente” / Subclasses: 7319-

0/01 “Criação e montagem de estandes para feiras e exposições” Atividade de criação de conteúdo publicitário de 

estandes para feiras e exposições; Atividade de montagem de estandes quando integrada à atividade de criação de 

conteúdo publicitário. 7319-0/02 “Promoção de vendas” Promoção de vendas e a publicidade no local da venda; 

distribuição ou entrega de material publicitário (fullfilment). 7319-0/03 “Marketing direto” Publicidade por mala direta, 

por telefone, em visitas de representantes (de laboratórios farmacêuticos, de empresas de produtos de beleza, etc.). 

7319-0/04 “Consultoria em publicidade” Atividades de consultoria em publicidade e propaganda 

7319-0/99 “Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente” Publicidade aérea; serviços de alto-

falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade. 
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atrair e divertir, persuadir e vender. Este fenômeno pressupõe a reorganização das estratégias 

de comunicação formuladas pelas empresas, na direção da ampliação do mix de comunicação, 

e de adoção de ações que extrapolam os cinco veículos da mídia tradicional. 

Uma percepção que se coaduna com as idéias de Di Nallo (1999,p.9). A Autora 

considera que no contexto de sociedades cambiantes, a empresa carece aliar a busca por perfis 

de consumidor e públicos de interesse com a percepção de que esses públicos circulam por 

espaços por ela denominados meeting points, ou seja, “pontos de encontro de consumidores, 

de produtos, de sistemas de produtos e também de fluxos comunicativos”. A Comunicação 

vista por este prisma ganha forma seja sob a nomenclatura das Arenas da Comunicação, que foca 

pontos de encontro concretos entre marca, produtos e consumidores; seja sob a forma dos meeting 

points, que propõe espaços demarcados por modos de consumo, que permitem novos 

agrupamentos capazes de aproximar-se das práticas contemporâneas do mercado e das 

expressivas mudanças nas características de anúncios e comerciais.  

Mudanças que resultam em campanhas menos comprometidas com a informação sobre 

os produtos e serviços que anunciam e muito mais com a experiência positiva do consumidor 

diante da marca patrocinadora, em momentos de laser e entretenimento. Experiências que se 

concretizam com a utilização de ferramentas de comunicação tais como: patrocínios (shows, 

desfiles, eventos etc.), product placement (rádio, televisão, cinema etc.) entre outras 

intervenções de conteúdo na programação dos veículos.  

Apesar de extrapolar o escopo deste ensaio, há que se refletir sobre o tipo de “experiência” 

proposto pelas empresas. Kellner (2006), entre outros, alerta para o potencial esvaziamento de 

conteúdo provocado pela “espetacularização”, ao observar que entretenimento e espetáculo se 

conjugam como princípios organizadores da economia, política, sociedade e vida cotidiana, 

envolvendo, dessa forma, novas formas de cultura, relações sociais e modos de experiência. Na 

“forma-espetáculo” da mídia, conflitos sociais e políticos são substituídos por casos sensacionais de 

homicídios, atentados terroristas, escândalos sexuais de políticos e celebridades e a explosiva 

violência do dia-a-dia. Diante disso, Kellner alerta para a necessidade de identificar, nessa nova 

cultura, as novas formas de dominação e opressão bem como seu potencial para democratização e 

justiça social.  

Contudo, esse cenário comunicativo está ausente ou deslocado na formulação do 

instrumento de coleta de dados adotado na pesquisa realizada pelo IBGE, ainda marcado por uma 

perspectiva convencional da Comunicação, que não é capaz de captar o montante de investimento 

feito pelas empresas anunciantes nestas áreas. Indício disso é que, pela leitura do relatório 
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Pesquisa Anual de Serviço – Suplemento de Produtos e Serviços (2004 – 2005) verifica-se que 

muitos destes aspectos foram contemplados em rubricas estranhas às empresas de Publicidade.  

As novas configurações da publicidade, conforme assinalado anteriormente, 

extrapolam os limites dos serviços convencionalmente associados ao setor. O IBGE, desde 

2004, tem aperfeiçoado a pesquisa para dar conta dessas transformações, incluindo outros tipos 

de empresas e atividades ligadas ao segmento (marketing direto, agências de design, agência 

de promoção e fulfilment - panfletagem, entrega de brindes etc., empresas de mídia exterior e 

outros tipos de empresas de publicidade). Diante do dinamismo e das características peculiares 

ao segmento considera-se pertinente, contudo, listar produtos e serviços de Comunicação e 

Publicidade potencialmente embutidos em outras rubricas constantes nas definições do 

Suplemento Produtos e Serviços 2004-2005. Com isso, deseja-se destacar a possibilidade de 

articular novos agrupamentos (e considerar novas nomenclaturas), capazes de representar, com 

mais fidelidade, a realidade do mercado: 

Serviços Audiovisuais: 

 Exibição de filmes e vídeos – serviços prestados pelos cinemas e outros locais análogos 

utilizados ocasionalmente com a finalidade de exibição de filmes cinematográficos e 

vídeos – inclui a veiculação de publicidade e merchandising em telas de cinema. 

 Locação de espaço (horário) de rádio para terceiros e outros serviços de rádio – serviço de 

locação de espaço (horário) de rádio para terceiros – cessão de tempo de rádio para outras 

empresas de rádio; e outros serviços de rádio – serviços de produção de programas de 

rádio, locação de espaços de rádio para terceiros etc. – pode incluir potencialmente 

locução patrocinada e divulgação de produto via patrocínio e merchandising. 

 Locação de espaço (horários) de televisão para terceiros e outros serviços de televisão aberta – 

serviço de locação de espaço (horários) de televisão para terceiros - cessão de tempo de 

televisão para outras empresas de televisão aberta; e outros serviços de televisão aberta, tais 

como: venda de programas de televisão (novelas, minisséries), etc. – pode incluir 

potencialmente divulgação de produto via patrocínio e merchandising. 

 Produção de filmes cinematográficos – serviços voltados para a produção de filmes 

cinematográficos de curta (menos de 35 mm) ou longa metragem (35 mm ou mais), 

documentários e vídeos – pode incluir potencialmente divulgação de produto via 

patrocínio e merchandising. 

 Produção de filmes e programas para televisão – serviços de filmagem que resultam na 

produção de filmes ou de programas que passam nos canais de televisão – pode incluir 

potencialmente infomerciais e conteúdo para programas patrocinados. 

 Produção de filmes/vídeos comerciais e publicitários – serviços de filmagem voltados para 

a propaganda e utilizados como principal fonte de receita da televisão aberta e por 

assinatura. 

 Produção de filmes/vídeos institucionais – serviços de filmagem de filmes e vídeos 

voltados, em geral, para a apresentação das atividades e do histórico das empresas.  
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 Reprodução de fitas de vídeo e DVDs – serviços de reprodução de cópias a partir de 

matrizes de fitas de vídeo ou de DVDs –  pode incluir potencialmente vídeos empresariais 

 Serviços de produção e programação de rádio – serviços de produção e programação 

prestados por empresas de radiodifusão, nas empresas que têm como uma de suas fontes 

de receita a veiculação de propaganda e merchandising. 

 Serviços de produção e programação de televisão relacionados à produção e programação 

(broadcasting) dos canais de televisão aberta, isto é, aqueles que podem ser vistos por 

todos que possuam aparelhos de televisão sem o pagamento de qualquer tarifa por essa 

utilização. Inclui veiculação de propaganda e merchandising. 

 Veiculação de publicidade e merchandising – serviços que possibilitam à televisão e ao 

rádio obterem receita adicional em função de incluírem propaganda e merchandising em 

sua programação. 

Serviços de Informática 

 Criação de sites e de portais para a Internet (web design) – serviços de definição de lay-

out e de programação de páginas de Internet. 

 Editoração em multimídias e processamento de bases georreferenciadas – serviços de 

editoração em multimídias - serviços especializados para o processamento de fotos, som, 

imagens, gravações em CDs e DVDs para pessoas físicas ou jurídicas; e serviços de 

processamento de bases georreferenciadas, serviços especializados de processamento de 

informações espacialmente referenciadas, imagens de satélites e dados vetoriais, 

associadas a informações alfanuméricas (dados tabulares) contidas em bancos de dados. 

 Elaboração de projetos específicos de modelagem de bancos de dados (para redes locais 

ou Internet) – serviço de consultoria visando ao desenvolvimento de bancos de dados e de 

sistemas gerenciadores de acordo com as necessidades do cliente, compreendendo a 

criação de interfaces para seu gerenciamento – pode incluir potencialmente CRM e ECR. 

 Locação de equipamentos de informática – serviços de aluguel de equipamentos de 

informática (computadores, equipamentos de multimídia, impressoras etc.) para pessoas 

físicas ou jurídicas – pode incluir potencialmente convenções de vendas, eventos e 

apresentações. 

 Serviços de elaboração de cartões de visita, mala-direta, logotipos, em geral, oferecidos 

em lojas abertas ao público para pronto atendimento a partir do uso de softwares 

específicos para a confecção de vários produtos. 

 Serviços de hospedagem de sites (web hosting) prestados por provedores de acesso e/ou 

de conteúdo ou por empresa especializada unicamente no serviço de manter a página do 

contratante na Internet. 

 Serviços de processamento de dados para terceiros que envolvem grande massa de 

informações, em geral, prestados a várias empresas, serviços correlatos para 

acompanhamento do processamento (impressão de relatórios etc.) – pode incluir 

potencialmente datawarehouse. 

 Sistemas de informação: especificação de hardwares e/ou softwares a partir das 

necessidades dos clientes, podendo compreender o assessoramento para compra e 

instalação de computadores e periféricos, inclusive dispositivos de proteção – serviços 

de assessoria a pessoas/empresas na compra e instalação de computadores, softwares e 

periféricos, inclusive na escolha dos itens relacionados à segurança dos equipamentos 

de informática. Inclui a escolha das melhores soluções de arquitetura, migração, 
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implementação, armazenamento, helpdesk, virtualização, administração e segurança de 

sistemas de informação. 

Serviços de Telecomunicações 

 Serviço móvel especializado (SME) de telecomunicações, móveis, terrestres, de interesse 

coletivo que utilizam sistema de radiocomunicação, basicamente, para realização de 

operações do tipo despacho e outras formas de telecomunicações. Têm os seguintes nomes 

populares: trunking, trunk e sistema troncolizado. 

 Serviços 0800 de telefonia fixa gratuitos para o usuário e pagos às empresas de telefonia 

pela empresa que recebe as chamadas. 

 Serviços de criação de sites e portais para Internet (web design) de definição de lay-out e 

de programação de páginas de Internet. 

 Serviços de envio de mensagens (voice-mail, short-message etc.) prestados pelas 

empresas de telefonia celular que permitem o usuário receber mensagens escritas no seu 

aparelho de telefone celular. 

 Serviços de hospedagem de página (web hosting) prestados, em geral, por provedores de 

acesso e/ou de conteúdo. 

 Serviços de rede comutada por circuito para operações curtas e de larga escala, voltados 

para atender, principalmente, as empresas que administram cartões de débito/crédito, 

cartões de fidelidade, cartões de serviços, planos de saúde, de alimentação e de benefícios. 

Suas principais aplicações são: interligação de redes locais; transferência de arquivos de 

dados e mensagens; integração de tráfego de dados, voz e vídeo corporativos. 

 Serviços de rede comutada por pacote de comunicação de dados no território nacional e 

no exterior, cujas aplicações típicas são: transações on-line para consultas a bancos de 

dados públicos e privados, transferência eletrônica de fundos, sistemas de home banking 

etc. Nas redes de pacotes não há ligação física permanente entre os clientes que estão se 

comunicando, mas sim uma correspondência lógica via circuitos virtuais, fazendo com 

que os meios de transmissão sejam ocupados somente durante a transferência de dados. 

Nota: pode incluir potencialmente comércio eletrônico. 

 Veiculação publicitária pela Internet – serviços prestados por empresas que possuem páginas na 

Internet e que cedem espaços de sua página para veiculação de publicidade de outras empresas. 

 Wireless Internet – serviços de conexão à Internet a partir de um aparelho de telefone celular. 

 Transporte aéreo e outros serviços prestados por táxi-aéreo (transporte de passageiros e 

lançamento de pára-quedistas) – serviços de transporte de passageiros, realizado por 

aeronaves de no máximo 30 assentos. Os vôos para realização de fotos, filmagens, 

serviços de apoio à ecologia e inspeção de linhas de transmissão de oleodutos ou 

gasodutos são considerados vôos de transporte de passageiros quando a empresa de táxi-

aéreo é responsável, apenas, pela realização do vôo, ficando a execução do serviço a cargo 

e responsabilidade do contratante do serviço de transporte; e serviço de lançamento de 

pára-quedista, considerado transporte de passageiros com características especiais. A 

realização deste tipo de operação requer habilitação específica para pilotos e aeronave 

apropriada. 

Por tudo isso, é recomendável que o IBGE continue a refinar a forma de agrupar as 

atividades mensuradas de modo que os futuros relatórios tenham efetivas condições de 

divulgar dados que retratem com maior fidelidade o mercado da Comunicação. 
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O Âmbito da Pesquisa e suas Implicações 

 

Ao concentrar a interpretação nos dados referentes à rubrica “Publicidade” (IBGE, 2007, 

p.60 a 64), o exercício interpretativo fica prejudicado, pois apesar de o critério de corte adotado 

pelo IBGE ser compreensível, a forma de operação de muitas empresas no segmento de 

Publicidade pressupõe a existência de grande número de empregados autônomos ou free lancers – 

fator desencadeador de importante desvio na interpretação dos dados. Cabe destacar que conhecer 

o número de empresas é fundamental para permitir a avaliação da distribuição e da oferta de 

postos de trabalho no País, principalmente para instituições comprometidas em colaborar na 

formação de profissionais para o setor. Os dados dispostos na Tabela n.3 retratam a composição 

do cadastro de informantes utilizado na pesquisa. 

Ano do Suplemento  Suplemento Número de Empresas no Cadastro de Informantes 

2004 RAIS 2003 Audiovisual 953 

Publicidade 519 

2005 RAIS 2004 Audiovisual 983 

Publicidade 522 

Tabela n.3: Composição do cadastro de informantes da Pesquisa Suplementos de Produtos e Serviços da PAS – 2004/2005. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio apud relatório Pesquisa Anual de Serviços – 

Suplemento Produtos e Serviços 2004 – 2005, publicado pelo IBGE, em julho de 2007, p.32. 

 Os números discriminados são incompatíveis com os dados até então divulgados por 

fontes como o Mídia Dados 2007 (editado pelo Grupo de Mídia de São Paulo, em 2007), 

amplamente utilizado pelo mercado da Publicidade, – apontavam para um mercado formado 

por 3.897 agências de propaganda, o conteúdo do relatório do IBGE leva em conta um número 

de agências sensivelmente menor. Mesmo considerando o recorte
7
 trabalhado na pesquisa do 

IBGE sobre o segmento Serviços de Publicidade. A discrepância observada nos números chama 

atenção quando se leva em consideração que o modus operandi
8
 de muitas agências e 

fornecedores no mercado obedece a uma lógica de prestação de serviços via pessoa jurídica, uma 

espécie de B2B
9
 específico para o setor. De certa forma, pode-se afirmar que se trata de um 

habitus
10

 publicitário, desenvolvido em função dos serviços prestados aos clientes obedecerem a 

                                                 
7
 Na pesquisa sobre o segmento formado por Serviços de Publicidade, a amostra compõe-se de empresas com 15 

ou mais pessoas ocupadas, enquanto nos demais segmentos a amostra envolveu empresas com 20 ou mais 

pessoas ocupadas. 
8
 Em todos os setores de atividade é cada vez mais freqüente a existência de profissionais trabalhando e prestando 

serviços como free-lancers. 
9
 O termo B2B (business to business) traduz relações negociais envolvendo empresas que fazem negócios com 

outras empresas. 
10

 Para Pierre Bourdieu (1999), o conceito de habitus traduz o conjunto de experiências passadas, matriz de 

percepções, apreciações e ações. É uma percepção interacionista da sociedade. Por conseguinte, o habitus é 
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especificidades que exigem expertises diferentes, na realização de serviços diferentes.
11

 Não 

menos importante é o fato de numerosas empresas anunciantes – de pequeno e de médio porte – 

se utilizarem de serviços de Comunicação prestados por agências, igualmente pequenas. 

Contingente igualmente excluído do levantamento realizado pelo IBGE, por não se ajustar aos 

critérios adotados, mas que, em seu conjunto, é responsável por expressivo volume de atividade e 

faturamento. 

Por outro lado, parece oportuno lembrar que a operação das empresas fortemente baseada na 

colaboração de free lancers, traz embutida em seu bojo uma dose de insegurança para os que ingressam 

neste mercado. Cientes de que tal situação não é prerrogativa do segmento de Serviços de Publicidade, vale 

a pena resgatar Richard Sennett (2006), que ao refletir sobre a cultura do novo capitalismo, observa que a 

fragmentação das grandes organizações deixou as vidas de muitos indivíduos também fragmentadas, pois 

suas formas de operação pressupõem uma individualidade voltada para curto prazo e preocupada com 

habilidades potenciais, algo que acarreta elevada carga de estresse e ansiedade. 

 

Considerações Finais: novos arranjos entre informação e comunicação 

 

Apesar de a emergência de novas abordagens não estarem refletidas nos agrupamentos 

de produtos e serviços utilizados na pesquisa, alguns dados relativos a totais sobre 

Publicidade (IBGE,2007,p.60/61) e agências de Publicidade (IBGE,2007,p.62/64) revelam variações 

percentuais substantivas de atividades como serviços de web design ou ainda a organização, 

produção e promoção de eventos culturais e esportivos, sinalizam tendências no âmbito da 

comunicação. São como pontas de icebergs que emergem dos dados e corroboram a reflexão 

metodológica desenvolvida. 

Um olhar atento sobre as novas configurações permite constatar um rearranjo de maior 

monta: todas as atividades destacadas neste ensaio como passíveis de serem incorporadas aos 

serviços de publicidade integram o conjunto denominado Serviços de Informação, que 

abrange atividades relacionadas às novas tecnologias de comunicação e informação. A saber: 

telecomunicações, atividades de informática e serviços audiovisuais (IBGE, 2007, p33). 

                                                                                                                                                         
inerente a cada ator social e, de certa forma, define-o, tal como aos seus gostos e estilo de vida, estando 

associado ao pertencimento a determinada classe social. 
11

 Cada vez mais a operacionalização de estratégias de Comunicação se torna dependente da formação e atuação 

de equipes multidisciplinares porque reúnem multicompetências. 
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Para além da percepção de que, como lembra Citelli (2004), não há informação pura e que 

o conteúdo „informativo‟ sempre esteve permeado de intenções persuasivas, o que as observações 

de profissionais de mercado e de pesquisadores do campo da comunicação sugerem é que há 

pertinência em propor uma aproximação (fusão, talvez?) entre as atividades que compõem os 

atualmente separados grupamentos de Serviços de Informação e Serviços de Publicidade, uma 

vez que telecomunicações, atividades de informática e serviços audiovisuais fazem parte dos 

âmbitos nos quais as empresas transitam ao se comunicar com seus diferentes públicos. 

Âmbitos por onde circulam os filões comunicativos propostos por Di Nallo (1999) e onde as 

empresas desenvolvem suas estratégias comunicacionais por meio da compreensão da natureza, da 

distribuição e das formas de circulação de fluxos de sentido – uma “logística do sentido” (PEREIRA, 

2008, p.8) que evidencia a associação entre comunicação e gestão da informação. 

Uma realidade que traz grandes desafios, uma vez que esses serviços desempenham 

outras funções além da comunicação e, sob o impacto do avanço tecnológico, situam-se num 

terreno em permanente processo de mudança. Como assinala Sodré (2007,p.19), as tecnologias 

avançadas da comunicação e a velocidade de circulação das informações produzem uma 

temporalidade, que se vem chamando “tempo real”, onde os acontecimentos estão sempre à 

frente da possibilidade de que sejam interpretados. Não há recuo nem “espessura” para refletir 

ou especular. É esse, contudo, o cenário de multiplicidade dos fenômenos comunicativos que 

se apresenta diante daqueles empenhados em refletir em números a forma como as atividades 

se organizam no mundo real. 
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