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 A
presentação de N

egócioVocê, que deseja abrir o próprio negócio, já se perguntou sobre as Agências de
Publicidade? Ou, então, sobre a viabilidade deste modelo de negócio? Pois bem, já
adiantamos que, além de ser muito rentável, é um nicho promissor e que a demanda
cresce cada vez mais por causa da Internet e das redes sociais. 

As Agências de Publicidade são responsáveis por planejar, criar, executar e divulgar
campanhas de propaganda e marketing para outras marcas e empresas. As
campanhas são realizadas através de vários formatos de mídia, como texto, áudio,
vídeos, fotos, etc. Dessa forma, o objetivo é comunicar-se de forma assertiva,
transformando o público-alvo em cliente. 

Atualmente, em razão do avanço tecnológico, principalmente da Internet e das redes
sociais, o campo de atuação das Agências de Publicidade cresceu muito. Além disso,
tais tecnologias permitem a mensuração dos resultados das campanhas, tornando o
trabalho do publicitário mais eficiente para entregar mais resultados aos clientes. Ou
seja, a sociedade está experimentando uma revolução tecnológica que estimula a
demanda por esse tipo de serviço. 

Como se não bastasse, a Agência de Publicidade é responsável por fortalecer a
imagem da marca através do trabalho de branding. A meta é conquistar os
consumidores para construir uma relação afetiva com a empresa. Contudo, o trabalho
vai muito além de produzir comunicação. Antes disso, é fundamental pesquisar o
mercado e os hábitos do público-alvo.

As principais atividades realizadas pela Agência de Publicidade são: 

    •  Análise mercado do público-alvo do cliente; 

    •  Estudo aprofundado das características deste público; 

    •  Definição das estratégias e mídias utilizadas na campanha com base nas
análises. 

Adiantamos que, para dar os primeiros passos neste segmento, não será necessário
um grande investimento financeiro. No entanto, o empreendimento necessitará de
capital intelectual e técnico. Portanto, os responsáveis pelos principais setores da
empresa devem estar atentos às novidades do mercado. 

Para dar as primeiras orientações a quem deseja empreender, este documento possui
dados importantes sobre como montar uma Agência de Publicidade. Contudo, é
fundamental destacar que não substitui o Plano de Negócios. Para obter tais
informações, a pessoa interessada deverá procurar o Sebrae mais próximo.

1. Apresentação de Negócio
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 M
ercado

Em agosto de 2022, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) divulgou o
estudo sobre investimento em mídia realizado em 309 agências de publicidade entre o
período de janeiro a julho do mesmo ano. O Cenp é uma entidade privada que busca
regular as práticas comerciais do ramo propagandístico. A seguir, confira as principais
informações: 

    •  a) Cinema: R$ 21.343,00 ou 0,3% do total; 

    •  b) Jornal: R$ 133.032,00 ou 1,6% do total; 

    •  c) Rádio: R$ 313.239,00 ou 3,8% do total;  

    •  d) Revista: R$ 30.584,00 ou 0,4% do total;

    •  e) Televisão aberta: R$ 3.819.341,00 ou 46,1% do total; 

    •  f) Mídia exterior: R$ 886.185,00 ou 10,7% do total; 

    •  g) Televisão por assinatura: R$ 521.984,00 ou 6,3% do total; 

    •  h) Internet: R$ 2.566.894,00 ou 31% do total, dividido nas seguintes categorias:
Áudio R$ 4.878,00; Busca R$ 159.240,00; Display R$ 1.679.909,00; Social R$
575.860; Vídeo R$ 147.011,00; 

    •  i) Em relação ao mesmo período de 2021, o crescimento foi de 12,57%.

Já a Kantar Ibope Media, em parceria com a IAB Brasil, divulgou o relatório sobre o
investimento em publicidade nas mídias digitais realizado no primeiro semestre de
2022. Os principais dados são: 

    •  a) No primeiro semestre de 2022 o investimento em publicidade nas mídias
digitais foi de R$ 14,7 bilhões, 12% a mais que o realizado no mesmo período de
2021; 

    •  b) Em relação aos dispositivos, 77% da propaganda  foi destinada ao Mobile e
23% ao Desktop; 

    •  c) Em relação aos formados, 29% foi destinada à pesquisa; 35% ao vídeo e 36% à
imagem; 

    •  d) Em relação aos canais, 18% foi destinado aos banners, 29% à pesquisa e 52%
às mídias sociais. 

2. Mercado
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Ainda de acordo com a pesquisa da Kantar Ibope Media e IAB Brasil, destacamos os
setores com crescimento de investimento no primeiro semestre de 2022:

    •  a) Bebidas 76%; 

    •  b) Mídia 62%; 

    •  c) Alimentos 50%; 

    •  d) Vestuário 39%; 

    •  e) Eletrônicos 23%; 

    •  f) Beleza 20%; 

    •  g) Comércio 16%; 

    •  h) Turismo 14%; 

    •  i) Serviços 8%. 

Por fim, o estudo apontou que 81% dos associados ao IBA Brasil vão aumentar os
investimentos em 2022. Além disso, cerca de 25% destes membros esperam investir
acima de 30%. 

Além da projeção econômica, é importante considerar que o mercado consumidor da
Agência de Publicidade é, em sua grande maioria, formado por anunciantes, que são
empresas, entidades ou indivíduos que fazem uso da propaganda. Desse modo,
conclui-se que o nicho de fregueses é muito amplo. 

O mercado fornecedor, por sua vez, é constituído em grande maioria por prestadores
de serviços. Afinal, a Agência de Publicidade é responsável por realizar um trabalho
criativo, onde a sua materialização se dá em ações conjuntas com outras empresas. 

Apesar do otimismo, o setor de publicidade é muito concorrido. Atualmente a
propaganda pode ser exercida por profissionais autônomos em parceria com seus
pares. Contudo, a demanda é muito alta e não falta trabalho para a empresa que
presta o serviço com excelência. 

Vale salientar que, até novembro de 2022, a Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA) não divulgou nenhuma pesquisa relacionada ao ano em questão.  

Por fim, para conhecer as oportunidades e ameaças para abrir uma Agência de
Publicidade é imprescindível realizar uma análise precisa. Só assim será possível
entender a demanda, o público-alvo e as demais variáveis. Lembre-se que o Plano de
Negócios do Sebrae é capaz de reunir todas essas informações. 
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 Localização

Durante a pandemia do Covid-19 muitas Agências de Publicidade se adequaram ao
home office e exerceram suas funções através do ambiente digital. No entanto, com a
flexibilização das exigências sanitárias, elas voltaram ao espaço físico. Sendo assim, a
localização é um fator que influencia no sucesso do empreendimento e, para acertar
na escolha, alguns aspectos precisam analisados:

a) Analisar o perfil do público-alvo: É imprescindível analisar o perfil do público-alvo.
Nesse caso, é importante conhecer as necessidades dos possíveis clientes de cada
região para criar estratégias de prospecção; 

b) Acessível aos funcionários: O local da Agência de Publicidade deve considerar o
acesso pelos funcionários. Portanto, precisa estar, sempre que possível, próxima de
pontos de transporte coletivo e da infraestrutura de serviços (como farmácias, bancos,
hospitais etc). Um dos fatores que desmotivam os colaboradores é a dificuldade para
chegar no local de trabalho; 

c) Questões urbanísticas e de infraestrutura: É fundamental analisar a segurança da
região e a infraestrutura de serviços públicos (como Bombeiros, Polícia, Correio). Além
disso, é importante averiguar se o local está sujeito a inundações ou próximo a áreas
de risco. Conferir a disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone, internet e
serviços de recolhimento de lixo é fundamental. Em síntese, confira se há uma
infraestrutura próspera para receber uma Agência de Publicidade;  

d) Aluguel: Verifique se o valor do aluguel está adequado com o seu plano de negócios
e quais as condições para renovação contratual. Afinal, um ponto extraordinário que
custa caro pode consumir todo o lucro. Analise o valor do condomínio, as instalações,
as reformas, a possibilidade de ampliações e outras taxas;

e) Vizinhança: É um ponto fundamental que pode ajudar a conquistar bons resultados.
Sendo assim, considere instalar a sua agência em locais com grande concentração de
pessoas, ou que não tenham este tipo de negócio;

f) Presença na Internet: Atualmente, para uma Agência de Publicidade, é necessária a
presença no ambiente digital. Portanto, invista em site, redes sociais e outras formas
de prospectar e se conectar com os possíveis clientes; 

g) Por fim, os aspectos legais: Observe ainda as regularizações, de acordo com o local
e licenças exigidas. Verifique se existem restrições de instalação para determinado tipo
de negócio naquele endereço, em relação ao plano da Lei de Zoneamento e do Plano
Diretor da cidade.

3. Localização
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 Exigências Legais e Específicas

Para abrir uma agência de publicidade, o empreendedor poderá ter seu registro de
forma individual ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá
avaliar as opções que melhor atendem suas expectativas e o perfil do negócio
pretendido. Leia mais sobre este assunto no capítulo ‘Informações Fiscais e
Tributárias’.

Para registrar a empresa, é preciso contratar um contador. Esse profissional poderá
auxiliá-lo na escolha do melhor enquadramento jurídico e tributário da empresa, na
elaboração dos documentos constitutivos exigidos e no registro da empresa nos
órgãos responsáveis:

    •  Junta Comercial;

    •  Secretaria da Receita Federal, para obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);

    •  Secretaria Estadual da Fazenda;

    •  Prefeitura do Município, para obter o alvará de funcionamento;

    •  Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada ao recolhimento anual da
Contribuição Sindical Patronal);

    •  Caixa Econômica Federal, para cadastramento no sistema “Conectividade Social –
Instituto Nacional de Seguridade Social/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(INSS/FGTS)”;

    •  Corpo de Bombeiros Militar, para vistoria.

Abaixo, relacionamos as principais normas aplicáveis ao mercado publicitário nacional:

    •  Lei nº 4.680/1965 – dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de
agenciador de propaganda e dá outras providências;

    •  Lei nº. 9610/1998 – altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais
e dá outras providências;

    •  Lei nº 5.988/1973 – regula os direitos autorais e dá outras providências;

    •  Lei nº 8.078/1990 – código de defesa do consumidor;

    •  Lei nº 12.232/2010 - dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação

4. Exigências Legais e Específicas
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 Estrutura

pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de
agências de propaganda e dá outras providências;

    •  Decreto nº 57.690/1966 – regulamenta a execução da Lei nº 4.680/65;

    •  Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária;

    •  Normas-Padrão da Atividade Publicitária;

    •  Código de Ética dos Profissionais da Propaganda.

A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) disponibiliza para
consulta em seu website a legislação completa aplicável ao segmento.

A princípio, vale destacar que a estrutura da Agência de Publicidade varia de acordo
com a demanda e o tipo de serviço prestado. Sendo assim, selecionamos algumas
dicas para montar o mínimo necessário para este tipo de negócio: 

a) Área de atendimento: Local destinado ao atendimento dos clientes, pode conter:
balcões, cadeiras, computadores, telefone, impressora; 

b) Sala de reuniões: Local destinado às reuniões, seja com os clientes ou
colaboradores. Pode precisar de mesa, cadeiras, murais de exposição, projetores, etc; 

c) Área de criação: Local destinado ao processo criativo da Agência de Publicidade.
Neste caso, depende dos serviços ofertados pelo empreendimento. A princípio, serão
necessárias mesas, cadeiras, computadores, impressora, banheiro, etc. Para atender
as necessidades de atividades específicas, como produção de campanhas de vídeo ou
fotos, a montagem da área de construção será mais complexa. Nesse caso,
recomendamos o Plano de Negócios, que pode ser elaborado junto ao Sebrae.
Lembrando que as atividades específicas citadas poderão ser terceirizadas; 

d) Administrativo: Espaço exclusivo para a gerência e administração da Agência de
Publicidade;

e) Área externa: Geralmente se limita a fachada do estabelecimento, precisa
surpreender e cativar o público-alvo para aumentar a chance de prospecção.

5. Estrutura
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 Pessoal

A princípio, é importante destacar que o Microempreendedor Individual (MEI) pode
contratar apenas um colaborador. Portanto, o futuro empreendedor que deseja
explorar essa modalidade terá uma mão-de-obra resumida. Aliás, é possível abrir uma
Agência de Publicidade com apenas duas pessoas, desde que algumas atividades
sejam terceirizadas.

Para atender a demanda da Agência de Publicidade se faz necessário: 

a) Gerente: Responsável pelas atividades administrativas, financeiras e comerciais.
Deve conhecer sobre a gestão do negócio, o processo produtivo e o mercado. Num
primeiro momento, este cargo pode ser ocupado pelo proprietário, desde que ele tenha
tais habilidades; 

b) Atendimento: É o responsável por atender os clientes e realizar as demandas
administrativas deste setor. Pode, ainda, atuar na prospecção dos clientes. Em alguns
casos, o responsável pelo empreendimento poderá acumular as funções de Gerente e
Atendimento; 

c) Vendedor: É o responsável pela comercialização dos serviços prestados e
prospecção dos clientes. Nas agências de grande porte é comum a criação de uma
equipa específica de vendas; 

d) Criação: É o grupo responsável pela criação do produto publicitário. Envolve
algumas etapas, como recolhimento das informações preliminares, apresentação do
projeto, correção e divulgação da campanha. Em alguns casos, a atividade de criação
pode ser terceirizada. Os principais profissionais deste grupo são: Diretor de arte,
encarregado das diretrizes do design; Diretor de redação, responsável pelo texto
publicitário; Designer, aquele que faz a arte da publicidade; Redator, quem faz o texto
da redação; Editor de vídeos, responsável pela edição dos vídeos; Diretor de
fotografia, encarregado pelas diretrizes da imagem, etc; 

e) Mídia: É quem realiza as negociações com os veículos de comunicação e monta os
mapas de mídia, contemplando, por exemplo, rádio, TV, jornal, revista, outdoor etc.
Num primeiro momento, tal função poderá ser exercida pela pessoa responsável pelo
empreendimento ou, então, terceirizada. 

Além da equipe, a pessoa empreendedora deverá se atualizar nesta área de atuação.
A participação em seminários, congressos e cursos relacionados deve ser constante.
Além disso, deverá conhecer e respeitar a Convenção Coletiva da categoria,
utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas,
evitando, assim, consequências desagradáveis.

É importante lembrar que as atividades das Agências de Publicidade envolvem,
diretamente, o Direito de Propriedade Intelectual. Portanto, é necessário contar com

6. Pessoal
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 Equipam
entos

uma assessoria jurídica para a proteção de eventuais ações judiciais que causem
prejuízos. 

Além disso, para os anunciantes, a qualidade da equipe que dispõe a Agência de
Publicidade é um dos critérios mais importantes na hora da contratação. Para realizar
as melhores campanhas de propaganda é essencial contar com uma boa equipe.

Por fim, o Cenp estabelece que as empresas certificadas pelo Conselho podem
receber os honorários de 20% do total investido na campanha. Para a certificação a
agência deve ter uma equipe de três pessoas. 

A seguir, confira o mobiliário e os equipamentos necessários para suprir o espaço
físico da Agência de Publicidade: 

a) Atendimento: 

Sofás;

Balcões; 

Computadores; 

Telefone; 

Arquivo. 

b) Sala de Reuniões: 

Mesa; 

Cadeiras; 

Sofás; 

Computador; 

Quadro; 

Projetor. 

c) Administrativo: 

Cadeiras;

7. Equipamentos

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 8

www.sebrae.com.br


 Equipam
entos

Mesas;

Arquivos; 

Armários; 

Computador;

Impressora; 

Telefone. 

d) Setor de criação:

Mesas;

Cadeiras;

Computadores;

Impressoras; 

Armários; 

Arquivo. 

Além dos mobiliários, a Agência de Publicidade necessitará de softwares para realizar
os trabalhos. Contudo, a escolha dos programas está condicionada aos serviços
oferecidos e terceirizados. Portanto, dependerá de uma análise posterior à definição
desses requisitos. No entanto, os principais programas utilizados são de edição de
imagem, texto, vídeo, etc. Atualmente, há versões gratuitas que atendem a demanda
profissional. 

Para executar os softwares com eficiência, os computadores precisam de
componentes que suportem as exigências de tais ferramentas. A seguir, confira como
preparar as máquinas da Agência de Publicidade: 

    •  No setor de criação, é essencial que os computadores suportem a edição de
imagens, vídeos e textos. Portanto, precisam de processadores, placas de vídeo e
áudio de última geração. Com um espaço interno amplo e o serviço de backup em
nuvem será possível evitar muitos contratempos. A memória RAM deve suprir a
demanda dos serviços. Com monitores de ótima resolução será possível entregar
imagens de boa qualidade. Por fim, aos teclados e mouses é indispensável a precisão
e o conforto; 

    •  Nos setores administrativo, atendimento e na sala de reuniões, não há
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necessidade de computadores tão potentes. Portanto, os processadores, as placas de
vídeo e áudio podem ser simples. O espaço interno e a memória RAM não precisam
ser de alto desempenho, assim como os monitores, teclados e mouses.

A princípio, vale ressaltar que a Agência de Publicidade é uma prestadora de serviços.
Portanto, ela não revende mercadorias e por isso não precisa de um estoque para
atender tal necessidade. No entanto, é necessário um local para armazenar os
produtos utilizados no dia a dia, como os de escritório e limpeza.

Todavia, além dos serviços de propaganda, a Agência de Publicidade poderá oferecer
cursos de aperfeiçoamento profissional e empresarial. São atividades secundárias que
poderão diferenciar o empreendimento.

8. Matéria Prima/Mercadoria

A organização do processo produtivo da Agência de Publicidade contém todas as
etapas necessárias para a prestação do serviço. Devido a importância, é fundamental
que a execução seja planejada para manter o padrão de qualidade. A seguir, conheça
as principais etapas produtivas deste empreendimento: 

a) Prospecção de Clientes: Consiste na identificação de potenciais clientes e na oferta
dos serviços. Incluiu a apresentação do orçamento, negociação e agendamento de
visitas; 

b) Atendimento: Abrange as atividades de relacionamento e identificação das
necessidades dos clientes. Os responsáveis por esta etapa precisam garantir que as
informações necessárias para a composição do trabalho publicitário estejam relatadas
no briefing e possam ser utilizadas no trabalho de planejamento e criação; 

c) Brainstorming: Após a contratação do serviço, a equipe de atendimento, junto às
equipes de criação e produção/mídia, faz uma reunião para levantar as ideias sobre o
projeto, definir as estratégias e possíveis peças e mídias a serem
produzidas/veiculadas; 

d) Briefing: Após o brainstorming, o briefing é construído pela equipe de produção; 

e) Planejamento: Paralelamente a etapa de elaboração do briefing, a equipe de criação
define os prazos de entrega de cada peça, bem como a prioridade de cada material; 

f) Criação / Produção: Após aprovação do projeto, este deverá ser repassado para o

9. Organização do Processo Produtivo
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setor de produção das peças publicitárias e demais serviços para sua veiculação.
Todas as etapas obedecerão ao cronograma estipulado e às necessidades logísticas.
Na publicidade, é importante observar e cumprir os prazos;

g) Mídia: Envolve a elaboração dos mapas de mídias, com a indicação específica dos
veículos de comunicação contemplados pela campanha, bem como as negociações
com esses veículos;

h) Gestão Administrativa: Compreende as atividades de controle administrativo do
empreendimento. Envolve, também, o controle individual de custos e orçamento de
cada projeto em desenvolvimento pela agência.

Por fim, em todas as fases do processo produtivo, a empresa deverá aproveitar ao
máximo seus recursos, sejam pessoas, tecnologias ou equipamentos. A boa gestão do
processo produtivo garante que o serviço seja prestado com excelência.

A automação é uma aliada para melhorar o desempenho e facilitar a gestão de
qualquer negócio. Não é à toa, pois existem softwares que auxiliam na administração
empresarial. Com eles é possível ter mais precisão no controle dos projetos, melhorar
o relacionamento com os clientes e terceirizados, comunicar os órgãos competentes
sobre as questões tributárias, mensurar os custos e lucro, etc. 

Vale ressaltar que, no caso da Agência de Publicidade, boa parte do setor de criação
depende de softwares. Contudo, na maioria dos casos, a escolha do programa
depende do profissional. 

Sobre a gestão empresarial, há no mercado muitos sistemas para gerenciamento de
pequenos negócios. Eles podem auxiliar o empreendedor na sua tomada de decisão,
principalmente na Agência de Publicidade. 

Antes de escolher o sistema, deve-se avaliar o preço de aquisição, a taxa pelo serviço
de manutenção, se está em conformidade em relação à legislação fiscal municipal e
estadual, o acesso ao suporte e as atualizações disponíveis, integração com e-
commerce, dentre outros pontos. 

A seguir, confira alguns itens indispensáveis para um software de gestão empresarial
para a Agência de Publicidade:

    •  Cadastro de clientes, fornecedores e veículos;

    •  Controle de Ordens de Serviço para aprovação do cliente;

10. Automação
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    •  Controle de Tarefas por cliente, campanha etc. Inclui descrição do briefing das
tarefas que serão realizadas em cada campanha, o responsável por cada item, prazos,
prioridades e tempo estimado para a realização das atividades, além de informações
que irão auxiliar o departamento de produção e mídia no processo de orçamentos e
cotações;

    •  Controle de Orçamento e Cotações;

    •  Controle de Autorizações;

    •  Controle dos títulos a receber e títulos a pagar, com geração do fluxo de caixa e
apresentação do resumo e saldo de cada mês;

    •  Geração de relatórios de gestão.

Conheça alguns softwares:

    •  Bitrix24; 

    •  Capterra; 

    •  Flowup; 

    •  Omie ERP; 

    •  Operand; 

    •  Publi; 

    •  SiGA; 

    •  Studio.

Para uma Agência de Publicidade há dois canais de distribuição:

1) Direto: O cliente faz o contato pessoal para solicitar os serviços. 

2) Indireto: O cliente faz o contato por outros meios de comunicação, como telefone,
site, redes sociais, etc. Nesse caso, é importante montar uma estrutura no ambiente
digital para divulgar os serviços que são prestados. 

Além disso, independentemente do canal de distribuição, o sucesso do

11. Canais de Distribuição
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empreendimento depende, principalmente, da capacidade de percepção e agilidade
para aproveitar as oportunidades do mercado, visando criar novas formas de divulgar a
empresa.

Investimento compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o negócio
até o momento de sua auto-sustentação. Pode ser caracterizado como:

Investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, entre outros;

Investimentos pré-operacionais: compreende todos os gastos ou despesas realizadas
com projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de layout e design
de fachada, honorários profissionais e outros;

Capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros. Saiba
mais no capítulo "Capital de Giro"

Estima-se que para a implementação de uma agência de publicidade de pequeno
porte, instalada em um imóvel de cerca de 100 m², o empreendedor deverá dispor de
cerca de R$ 100 mil, a ser alocado majoritariamente na aquisição dos seguintes itens:

Itens
Estimativa R$
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas.
R$ 3.500,00
Mobiliário para a área administrativa
R$ 6.500,00
Equipamentos operacionais (detalhados no capitulo específico)
R$ 50.000,00
Instalações e reformas
R$ 15.000,00
Marketing de lançamento
R$ 10.000,00
Capital de giro
R$ 15.000,00
Investimento total
R$ 100.000,00
Importante ressaltar que os valores acima são apenas estimativas, que variam de
acordo com a região e os tipos de equipamentos. Antes de montar sua empresa, é
fundamental que o empreendedor elabore um Plano de Negócios onde os valores

12. Investimentos
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necessários à estruturação da empresa podem ser mais detalhados, em função dos
objetivos estabelecidos de retorno e alcance de mercado. O capital de giro necessário
para os primeiros meses de funcionamento do negócio também deve ser considerado
neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, em que é possível analisar o mercado no qual estará inserido, mapeando
os segmentos de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades-chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita. 

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir a fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e quanto maior o prazo
de estocagem, maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter
estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode
melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos médios
recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo: quanto
maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

Para uma agência de publicidade, o desafio da gestão do capital de giro está,
principalmente, na ocorrência dos fatores a seguir:

Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;

Sazonalidade, com grande dependência das vendas em determinados meses do ano;

Variação da demanda do mercado publicitário;

Possíveis perdas ocasionadas por serviços entregues de forma inadequada.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão, inclusive valores além do pró-labore. No início, todo o recurso
que entrar na empresa, nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a
expansão do negócio. O ideal é reservar recursos próprios (se houver) para capital de
giro e deixar financiamentos para máquinas e equipamentos.

No caso de uma agência publicitária, é aconselhável que o empresário reserve em
torno de 20 a 30% do total do investimento inicial para o capital de giro.

13. Capital de Giro
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Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos produtos ou
serviços quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa. Entre essas
despesas estão o que chamamos de custos variáveis e fixos.

Os custos variáveis são aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida
ou vendida, na mesma proporção.  Tais como:

Materiais aplicados a criação das campanhas;

Insumos nas prestações destes serviços;

Despesas com deslocamentos da equipe;

Impostos diretos sobre a prestação do serviço;

Contratação de mão de obra terceirizada / horas extras.

Os custos fixos, por sua vez, são os gastos que permanecem constantes,
independentes de aumentos ou diminuições na quantidade produzida ou vendida.  Os
custos fixos fazem parte da estrutura do negócio e compreendem todos os gastos
realizados na produção de um bem ou serviço e que serão incorporados
posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como: aluguel, luz,
salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-prima e insumos
consumidos no processo de produção / prestação do serviço.

Veja alguns exemplos de custos fixos mensais de uma agência de publicidade que
esteja em suas atividades iniciais:

Custos
Estimativa R$
Salários e encargos
R$ 16.000,00
Assessoria contábil
R$ 900,00
Aluguel, taxa de condomínio, segurança, IPTU
R$ 4.000,00
Água, luz, telefone e acesso à internet
R$    900,00
Manutenção de software de gestão
R$    200,00
Produtos para higiene e limpeza

14. Custos
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R$    200,00
Publicidade e propaganda
R$ 800,00
O controle de custos é uma tarefa crucial nesse segmento, uma vez que os
anunciantes trabalham com orçamentos determinados e cobram da agência o
detalhamento dos gastos em cada projeto.

Para destacar uma Agência de Publicidade é fundamental adotar estratégias de
diversificação e agregação de valor nos serviços. Sendo assim, há muitos fatores que
o anunciante considera antes de escolher o seu estabelecimento ao invés dos
concorrentes. 

Lembre-se que apenas o preço do serviço, ainda que seja o mais baixo possível, não é
o suficiente para conquistar os clientes. O bom atendimento, a criatividade, a qualidade
do serviço, a assistência, o pós-venda e a análise recorrente do mercado são
essenciais para o sucesso do negócio. 

A seguir, confira dicas para agregar valor:

a) Conhecer o seu cliente: Antes de abrir o negócio é fundamental mapear e identificar
o público-alvo. Para isso deve-se conhecer os hábitos, a renda, os interesses e,
principalmente, os receios;

b) Valorizar os colaboradores: O colaborador desmotivado pode impactar a sua
Agência de Publicidade de forma negativa. Para evitar problemas é necessário
valorizá-lo. Portanto, treine a sua equipe, lidere positivamente, valorize o corpo interno
e dê feedback. Aliás, lembre-se que os colaboradores são o responsáveis por
materializar a campanha, impactando diretamente a qualidade do serviço;

c) Analisar o negócio constantemente: Avaliar frequentemente os movimentos do
mercado e as novas tendências são fundamentais para o bom desempenho da
Agência de Publicidade. Além disso, gerir com um olhar atento para maximizar o
faturamento de forma próspera; 

d)  Resolver rápido: Quando o cliente tem uma experiência negativa com o serviço de
publicidade é preciso resolver a situação o mais rápido possível. Sendo assim, quando
se reconhece a falha para solucionar qualquer impasse, o cliente percebe que recebeu
toda a atenção e considera a situação apenas como um incidente;

e) Especialização: Ao especificar o ramo de atuação da sua Agência de Publicidade é
possível captar anunciantes mais interessados na prestação do serviço. Além disso,
fica mais fácil escolher os colaboradores e desenvolver um processo coeso e eficiente.
Portanto, considere o tipo de mídia, as campanhas e o ambiente publicitário; 

15. Diversificação/Agregação de Valor
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f) Presença ativa na Internet: É fundamental estar presente na Internet para divulgar
seus serviços através de conteúdos especializados, sites, redes sociais, anúncios, etc.
Além disso, vale ressaltar que o Marketing Digital é um dos campos de atuação de
uma Agência de Publicidade.

Mais do que a alma do negócio, a propaganda é um investimento. Ela serve para
destacar o empreendimento. Além disso, é possível divulgar de forma simples, barata
e eficiente. A criatividade é fundamental para buscar alternativas para atrair a clientela.
A seguir, conheça algumas formas para divulgar a Agência de Publicidade:

a)  Distribua banners, panfletos e cartões de visita em eventos ou em locais
estratégicos com alta concentração do seu público-alvo. Não esqueça de caprichar no
design dos materiais, afinal, ele já faz parte do seu portfólio; 

b) Anuncie em páginas especializadas com mídias correspondentes ao serviço
prestado. Além disso, associe-se a grupos empresariais do ramo, muitos anunciantes
procuram empresas filiadas a associações; 

c) Invista em marketing digital através de um site, perfis em redes sociais e anúncios.
Atualmente, qualquer empreendimento precisa estar no ambiente digital,
principalmente uma Agência de Publicidade especializada neste nicho;

d) É imprescindível investir no bom atendimento e na qualidade dos serviços. Afinal,
clientes satisfeitos comentam com outras pessoas e não existe melhor campanha de
marketing que o tradicional “boca-a-boca”, pois, além de viralizar, é barata e eficiente; 

e) Patrocine eventos relativos ao seu segmento. O setor publicitário costuma realizar
encontros, feiras e convenções. Assim, você pode mostrar o seu empreendimento a
um público interessado; 

f) Por fim, estimule os colaboradores a identificar oportunidades de divulgação. As
referências de outros clientes satisfeitos com os serviços, ou o conhecimento pessoal
do empreendedor e da equipe são importantes para melhorar o relacionamento com os
anunciantes.

16. Divulgação

As informações fiscais e tributárias serão diferenciadas em decorrência da opção do
regime tributário escolhido pelo empreendedor.

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Agência de publicidade optante do SIMPLES Nacional

O segmento de Agência de Publicidade se enquadra na CNAE/IBGE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
7311-4/00, que compreende as seguintes atividades:

    •  A criação e a produção de campanhas de publicidade para qualquer finalidade,
para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação;

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

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

    •  A prestação de serviços para merchandising em rádio e televisão.

Essa atividade poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP
(Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde
que a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) para micro empresa e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais) para empresa de pequeno porte e respeitando os demais
requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional:

    •  IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

    •  CSLL (contribuição social sobre o lucro);

    •  PIS (programa de integração social);

    •  COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

    •  ISS (imposto sobre prestação de serviços)

    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, este ramo de atividade é
tributado pelo anexo VI do SIMPLES Nacional e cuja alíquota inicial é de 16,93% , mas
poderá ser tributada pelo anexo III com alíquotas menores se for sujeita à avaliação da
aplicação do fator R. Consulte a orientação de um contador sobre a sistemática do
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fator R. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de
atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período. 

Agência de publicidade NÃO optante do SIMPLES Nacional

Alguns empreendedores podem não optar pelo Simples Nacional, ou o tipo de
atividade não é permitido. Consulte o Anexo VI da Resolução CGSN Nº 140, DE 2018.
(ART. 8º, § 1º). Para estes casos há os regimes de tributação abaixo:

A) Lucro Presumido: É a apuração do tributo sobre o lucro que se presume através da
receita bruta de vendas de mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma
forma de tributação simplificada utilizada para determinar a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração
pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração dos tributos é feita trimestralmente. A base
de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a atividade da
empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x 32%, aplica-se as alíquotas
de:

    •  IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que
exceder o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o
imposto é apurado trimestralmente;

    •  CSLL - 9%. Não há adicional de imposto.

Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;

    •  COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.

    •  ISS – 2 a 5% - conforme lei municipal

B) Lucro Real: É o cálculo do tributo sobre o lucro líquido e a empresa realmente
obteve no período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
estabelecidas em nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, mas
poderá ser mais vantajoso em comparação com lucro presumido e por isso, deverá ser
bem avaliado por um contador. As alíquotas para este tipo de tributação são:

    •  IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10%
para a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
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    •  CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

    •  Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

    •  COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.

Incidem também sobre a receita bruta o imposto municipal:

    •  ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o
município onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):

    •  INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;

    •  INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11%
da remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social -

    •  GPS).

    •  RAT – Risco de Ambiente do Trabalho – de 1% a 3% sobre a folha de pagamento
de salários dependendo do grau de risco da atividade econômica, recolhida junto com
a guia de INSS.

    •  INSS Terceiros – Contribuições Sociais recolhidas junto com a guia de INSS,
calculada sobre a folha de pagamento com alíquota entre 0,8% a 7,7% dependendo da
atividade econômica, destinadas aos serviços sociais e de formação profissional tais
como: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, Incra, dentre outros.

    •  FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.

Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

Microempreendedor Individual (MEI)
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O publicitário não pode ser MEI, pois algumas profissões não podem optar por esse
segmento. As ocupações que exigem alto potencial intelectual, profissões que
dependem de regularização legal e formação não são permitidas ao MEI.  O objetivo
do microempreendedor era justamente formalizar profissões não atendidas por
legislação específica, sendo prejudicadas em relação aos benefícios trabalhistas.

No entanto, se o empreendedor desenvolver especificamente as atividades de
Marketing Direito constantes na tabela do Anexo XI da Resolução CGSN 140/2018.-
7319-0, voltadas para publicidade por mala direta, por telefone, em visitas de
representantes (de laboratórios farmacêuticos, de empresas de produtos de beleza,
etc.); serviços de marketing promocional; serviços de marketing direto e telemarketing
sem comercialização, poderá optar pelo registro como MEI, desde que a receita bruta
anual não ultrapasse R$ 81.000 (oitenta e um mil reais), não seja sócio de outra
empresa e tenha até 1 (um) funcionário. Neste caso, o recolhimento dos tributos e
contribuições serão efetuados em valores fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado

    •  5% do salário-mínimo vigente – a título de contribuição previdenciária

    •  R$ 1,00 de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (para empresas de
comércio e indústrias)

    •  R$ 5,00 de ISS (para empresas de prestação de serviços)

II) Com um empregado (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário-mínimo
ou piso da categoria) O empreendedor recolherá, além dos valores acima, os
seguintes percentuais:

    •  Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;

    •  Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.

Ao ultrapassar o limite de faturamento, o MEI migrará para microempresa, tendo duas
hipóteses:

1º) Se o faturamento for maior que R$ 81.000 no ano, porém não ultrapassar o limite
de 20%, que corresponde a R$ 97.200, o MEI deverá recolher o DAS na condição de
MEI até o mês de dezembro e recolher um DAS complementar, referente ao excesso
de faturamento. A partir do mês de janeiro subsequente passa a recolher o imposto
Simples Nacional como microempresa, com percentuais de acordo com a atividade
exercida. 

2º) Se o faturamento foi superior a R$ 97.200 e inferior a R$ 4,8 milhões, O MEI
passará a condição de microempresa (faturamento até R$ 360 mil) ou empresa de
pequeno porte (faturamento entre R$360 mil e R$ 4,8 milhões), retroativo ao mês de
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janeiro ou ao mês da inscrição (formalização), caso o excesso da receita bruta tenha
ocorrido durante o próprio ano-calendário da formalização. Passa, então, a recolher
tributos devidos na forma do Simples Nacional, com percentuais de acordo com a
atividade exercida.

Nas duas hipóteses acima, deverá solicitar obrigatoriamente o desequadramento como
MEI no portal do Simples Nacional.

Fundamentos legais: Lei 123/2006, Lei 147/2014 e Resolução CGSN 140/2018.

No setor das Agências de Publicidade é comum a realização de eventos e convenções
para divulgar as novidades do ramo. Neles, é possível aprender mais sobre o
segmento, aumentar sua rede de contatos, conhecer novos produtos, fornecedores,
prestadores de serviços, modelos de negócio, etc. A seguir, conheça os principais
eventos do setor: 

1) Brazil Promotion: É a principal feira de marketing promocional do Brasil e
anualmente é preparada com muito carinho para fornecer experiências únicas,
negócios, conteúdos de qualidade e inúmeras oportunidades de networking a todos os
envolvidos.

Data: 12, 13, 14 de setembro de 2023;

Local: Pro Magno Centro de Eventos São Paulo/SP

Site: https://www.brazilpromotion.com.br/

Contato: (11) 3026-3600 | marketing@freeshop.com.br

2) Festival do Clube de Criação: O Festival reúne os principais personagens e
empresas do setor de marketing para discutir as novas tendências, produtos e desafios
do setor. 

Data para a próxima edição ainda não foi divulgada;

Local: a definir 

Site: https://www.clubedecriacao.com.br/festival/

Contato: (11) 93704-2881 | clubedecriacaoo@clubedecriacao.com.br

3) Maximídia: O evento é uma pausa essencial na rotina corrida, e muitas vezes
automática, para conectar você à pautas de relevância estratégica e a discussões que

18. Eventos
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estão nas agendas dos principais líderes da indústria de marketing e comunicação.

Data para a próxima edição ainda não foi divulgada;

Local: a definir 

Site: https://www.meioemensagem.com.br/home/maximidia/evento

Contato: (11) 97178-9529 | publicidade@grupomm.com.br

4) Festival Mundial de Publicidade de Gramado: O evento propõe discutir as principais
mudanças do setor publicitário, em especial as novas formas de divulgação, como
streaming, influenciadores, metaverso, campanhas multicanal, etc. 

Data: Data para a próxima edição ainda não foi divulgada;

Local: a definir 

Site: https://www.festivalgramado.com.br/
Contato: fabicostarp@gmail.com

?????No ramo das Agências de Publicidade há muitas organizações e entidades que
auxiliam o desenvolvimento do setor. A seguir, conheça as principais: 

Aba - Associação Brasileira de Anunciantes - https://aba.com.br/

Abap - Associação Brasileira de Agências de Publicidade - https://www.abap.com.br/

Abert - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão -
https://www.abert.org.br/web/

ABP - Associação Brasileira de Propaganda - http://www.abp.com.br/

Cenp - Conselho Executivo das Normas-Padrão - https://cenp.com.br/

Clube de Criação - https://www.clubedecriacao.com.br/

Conar - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária -
http://www.conar.org.br/

Fenapro - Federação Nacional das Agências de Propaganda - https://fenapro.org.br/

Grupo Mídia - https://gm.org.br/

19. Entidades em Geral

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 23

https://www.meioemensagem.com.br/home/maximidia/evento
mailto:publicidade@grupomm.com.br
https://www.festivalgramado.com.br/
mailto:fabicostarp@gmail.com
https://aba.com.br/
https://www.abap.com.br/
https://www.abert.org.br/web/
http://www.abp.com.br/
https://cenp.com.br/
https://www.clubedecriacao.com.br/
http://www.conar.org.br/
https://fenapro.org.br/
https://gm.org.br/
www.sebrae.com.br


 N
orm

as Técnicas  /   G
lossário

IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) - https://iabbrasil.com.br/

Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o único foro de normalização do País.

20. Normas Técnicas

Brainstorming: Técnica de criação coletiva, que consiste em reunir pessoas de
diferentes especialidades, envolvidas na elaboração de uma campanha, para a
discussão livre e descontraída, em que os participantes podem expor qualquer ideia,
por mais absurda que pareça, sobre todos os aspectos relacionados à criação e ao
desenvolvimento da campanha.

Briefing: Conjunto de dados comerciais ou de marketing que servem de base para
estudos de promoção e merchandising, elaboração de campanhas e confecção de
peças publicitárias em geral.

Budget: É a tradução inglesa de orçamento, verba, dinheiro. "Isso está fora do meu
budget" – Isso está fora do dinheiro que tenho para gastar.

Conta: Entidade ou pessoa que entrega a uma agência a responsabilidade de sua
propaganda.

Contato: Profissional que representa a agência com o cliente, atuando como elemento
de ligação entre as duas partes, no atendimento de uma conta de publicidade.

Criação: Atividade ou setor de uma agência de propaganda, relacionada com a eleição
de mensagens publicitárias. Na maioria das agências, este serviço é realizado por
duplas de criação (redatores e desenhistas). Após a criação, o anúncio é submetido à
aprovação do cliente e passa, em seguida, aos cuidados do pessoal de arte e de

21. Glossário
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egócioprodução.

Deadline: Último dia para qualquer serviço em qualquer fase de execução.

Layout: Esboço, mais elaborado que uma rafe, de um anúncio a ser apresentado aos
clientes e posteriormente arte-finalizado e impresso. No layout estão apresentados –
ainda não em forma definitiva, mas aproximada – todos os elementos visuais básicos
de peça publicitária (títulos, mancha do texto, ilustração etc.)

Posicionamento: Lugar que o produto ou serviço deve ocupar na mente do
consumidor.

Público-alvo: Termo que indica o grupo de pessoas que se deseja atingir com uma
atividade de comunicação. São reunidas por alguma característica, seja ela região,
idade, sexo, atividade, interesse etc.

Rafe: Termo que designa, em Publicidade e Propaganda, os primeiros rascunhos feitos
pelo desenhista ou diagramador na criação de um anúncio. Primeira fase da arte,
antes do layout e da arte-final.

Recall: Índice de lembrança dos comerciais, produtos ou conceitos.

Teaser: Chamada utilizada para despertar a curiosidade, antecedendo uma campanha
de comunicação.
Tráfego: Atividade ou setor de uma agência de publicidade, responsável pelo controle
do fluxo do trabalho dentro da agência. Com base nas solicitações das áreas de
atendimento, o tráfego aciona, registra e coordena o desenvolvimento dos serviços de
criação, arte e produção em geral. Controla o cumprimento de prazos, fixa ordens de
urgência e prioridade e estabelece ligação operacional entre os diversos setores da
agência.

    •  A seguir, confira algumas dicas importantes para montar uma Agência de
Publicidade
    •  Antes de montar o negócio, defina sua estratégia de atuação para impactar o
cliente. Nesse caso, elaborar o Plano de Negócios junto com o Sebrae pode ser um
diferencial;
    •  Considere agregar valor nos serviços através da especialização e valorize o
relacionamento com o cliente, o colaborador e o fornecedor;
    •  Analise os seus concorrentes e o público-alvo; 
    •  Tendo em vista a dificuldade para encontrar mão de obra qualificada, adote uma
política de retenção dos talentos através de incentivos e qualificação; 
    •  Invista em campanhas de marketing, inclusive no ambiente digital, que, hoje, é o

22. Dicas de Negócio
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principal ponto de contato com os anunciantes;
    •  Obedeça às disposições legais, éticas e honre os compromissos com os
fornecedores, colaboradores e clientes; 
    •  Considere fazer um seguro do estabelecimento para garantir indenizações no
caso de acidentes, bem como na gestão dos dados dos seus clientes para se blindar
de eventuais fraudes;
    •  Participe dos eventos do setor, é uma oportunidade para conhecer novos serviços
e aumentar a rede de contatos;
    •  Administre o seu empreendimento com atenção, pois, em períodos de baixa, os
gastos desnecessários podem prejudicar a estabilidade do empreendimento;
    •  Invista em tecnologia e automação, você pode ganhar tempo na gestão e nos
processos do seu negócio; 
    •  Analise o potencial do mercado onde você vai trabalhar e suas carências na área
de comunicação;
    •  Mantenha sua contabilidade em dia e não atrase pagamentos, principalmente de
impostos e salários;
    •  O maior potencial de crescimento pode estar nos seus próprios clientes, por isso,
conheça-os a fundo e não os desaponte. Antecipe-se à necessidade deles, com novas
ideias para vendas. 

A pessoa empreendedora precisa de muitas habilidades para transformar a sua visão
numa criação. Uma das mais importantes é a capacidade de aprender e perceber as
novidades do mercado. Sendo assim, quem deseja investir numa Agência de
Publicidade precisa:

    •  Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio;
    •  Pesquisar e observar permanentemente o mercado onde está instalado,
promovendo ajustes e adaptações no negócio;
    •  Ser proativo para promover as mudanças necessárias;
    •  Acompanhar o desempenho dos concorrentes;
    •  Saber negociar para manter os clientes satisfeitos;
    •  Ter uma visão clara de onde quer chegar;
    •  Planejar e acompanhar o desempenho do empreendimento;
    •  Ser persistente e não desistir dos seus objetivos;
    •  Manter o foco definido para a atividade empresarial;
    •  Ter coragem para assumir os riscos calculados;
    •  Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente
para aproveitá-las;
    •  Ouvir os clientes e identificar as oportunidades para criar novos serviços;
    •  Honrar os compromissos com os fornecedores; 
    •  Agir dentro dos limites legais.

23. Características Específicas do Empreendedor
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    •  JONES, John Philip. A Publicidade como negócio. São Paulo: Nobel, 2003.
    •  KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN. Philip, Hermawan, Iwan. Marketing 5.0. Ed.
Sextante. 2021. 
    •  SACCHITIELLO, Bárbara. Cenp-Meios indica crescimento de 12,5% no semestre.
Disponível em 
    •  <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2022/09/02/cenp-meios-indica-
crescimento-de-125-no-semestre.html> Acesso em 14 de novembro de 2022. 
    •  MEDIA, Kantar Ibope. Digital AdSpend 1h 2022. Disponível em
<https://iabbrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Digital-AdSpend-2022-1H.pdf>
Acesso em 14 de novembro de 2022. 
    •  CENP, Conselho Executivo de Normas Padrão. Investimento em mídia no primeiro
semestre de 2022. Disponível em <https://cenp.com.br/cenp-meio/> Acesso em 14 de
novembro de 2022. 

24. Bibliografia Complementar

Caso a pessoa empreendedora não saiba, existem instituições financeiras, desde
bancos a cooperativas, que oferecem planos de crédito especiais para dar início ao
novo empreendimento. Alguns planos são lastreados pelo Fundo de Aval às Micro e
Pequenas Empresas (Fampe).

Nesse caso, o Sebrae pode ser um avalista complementar de financiamentos para
pequenos negócios, desde que atendidos alguns requisitos preliminares. Confira o site
do Sebrae para mais informações, mas não deixe de consultar:

    •  Proger Urbano Capital de Giro

    •  Cartão BNDES

    •  Microcrédito Produtivo Orientado Caixa

25. Fonte de Recurso

O Planejamento Financeiro é um pilar fundamental para construir uma empresa de
sucesso. Afinal, não basta vocação e força de vontade, pois, independente do tamanho
do negócio, o controle financeiro permite a mitigação de riscos de insolvência em razão
do descompasso contínuo de entradas e saídas de recursos. A seguir, confira algumas

26. Planejamento Financeiro
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sugestões para auxiliar a gestão financeira de uma Agência de Publicidade:

Fluxo De Caixa: É o controle das despesas e do faturamento da empresa através do
acompanhamento contínuo da entrada e da saída de dinheiro. Facilita a contabilização
dos ganhos, a gestão da movimentação financeira e permite que a pessoa responsável
tenha uma visão ampla da situação financeira do negócio.

Capital de Giro: É a diferença entre os recursos disponíveis em caixa e a soma das
despesas e contas a pagar. Tudo começa com um bom planejamento, detalhando os
gastos a curto e a longo prazo e as possíveis entradas de dinheiro. Lembre-se que o
período entre a prestação de serviço e o recebimento pode ser longo, a necessidade
de recursos será suprida pelo capital de giro. 

Princípio da Entidade: É importante salientar que o patrimônio da empresa não se
mistura com o do proprietário. Portanto, jamais confunda a conta pessoal com a
empresarial, pois seria uma falha de gestão gravíssima que pode arruinar o negócio.
Ao não separar as duas contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida,
sendo ainda mais difícil reinvestir os recursos, gerados pela própria operação. É o
caminho certo para o fracasso empresarial.

Despesas: É a soma de todos os valores que devem ser pagos pela empresa. Há as
despesas fixas e as variáveis, ambas devem ser honradas para agradar o mercado e
evitar problemas. O controle das despesas é fundamental para melhorar a taxa de
lucro.

Reservas/Provisões: Reservar uma parte do lucro é fundamental para prover o seu
negócio. Afinal, são necessárias as provisões para troca de equipamentos ou
aquisição de sistemas modernos. As provisões funcionam como um fundo de reserva.

Empréstimos: É normal que a pessoa empreendedora busque por empréstimos para
alavancar ou inaugurar o negócio. No entanto, não deverá optar pela primeira
proposta, mas estar atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções
disponíveis. Deve ter muito cuidado com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. Negocie para evitar maior incidência de juros. 

Objetivos: Com um plano de ação, o futuro empreendedor poderá delimitar os objetivos
para amenizar os erros ou definir ajustes que facilitem a conquista da meta.
Utilização de Softwares: Os softwares de gestão financeira são essenciais para
qualquer negócio. São eficientes, seguros e economizam muito tempo. A pessoa
responsável poderá consultar no mercado a ferramenta adequada para as suas
atividades.
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O Sebrae oferece ao empreendedor uma série de produtos e serviços criados para
ajudar a impulsionar o negócio. Para consultar a programação disponível em seu
estado, entre em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou acesse o site:
https://sebrae.com.br

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos

1 - Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado.

Será que sou empreendedor?

Identificar as principais características empreendedoras e refletir sobre o estágio de
desenvolvimento das atitudes empreendedoras em seu dia a dia.

Sobre o curso: Todo empresário é empreendedor? E todo empreendedor é
empresário? Neste curso, você aprenderá a identificar características que são
fundamentais para ter muito sucesso no mundo dos negócios.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/sera-que-sou-
empreendedor,bccea3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Empreendedor de sucesso.

Elaborar metas claras e um plano de ação para refletir sobre autodesenvolvimento e as
atividades empreendedoras.

Sobre o curso: Aposto que você já ouviu muitas histórias sobre os empreendedores de
sucesso. Contudo, saiba que todos eles adotaram um tipo de planejamento. Neste
curso, você compreenderá os detalhes da jornada do empreendedor bem-sucedido. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/empreendedor-de-
sucesso,868ed4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

2 - Para quem quer começar o próprio negócio

A seguir, confira alguns itens indispensáveis para começar o seu próprio negócio. Ou,
então, para formalizar o seu produto.

27. Produtos e Serviços - Sebrae
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Plano de Negócios - Serve para orientar o futuro empreendedor a buscar informações
detalhadas sobre o ramo, os produtos e os serviços oferecidos, além de clientes,
concorrentes, fornecedores, os pontos fortes e fracos com o fim de visualizar a
viabilidade da ideia e gestão da empresa.

A formação de preço para o meu tipo de negócio.

Sobre o curso: Neste curso, você entenderá o que são gastos fixos, variáveis e como
diferenciá-los para a adequada formação de preços. Além disso, será capaz de
observar o mercado para comparar preços e tomar as melhores decisões sobre o seu
negócio. Por fim, aprenderá o que é a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio
operacional.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+faz
er+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+
de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C
3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio. 

Sobre o curso: Você compreenderá como o controle financeiro é uma ferramenta
essencial para a gestão das empresas. Além disso, poderá refletir sobre a
possibilidade de usar o fluxo de caixa para auxiliar na tomada de decisão. Como se
não bastasse, será elaborado um fluxo de caixa que poderá ser usado de base no
controle e gestão da sua empresa.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-
ferramenta-de-gestao-para-o-seu-
negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Controle da movimentação financeira.

Sobre o curso:  Você compreenderá a forma de utilização do controle de
movimentação financeira no dia a dia empresarial. Também reconhecerá a importância
de controlar a movimentação financeira da empresa e será capaz de elaborar o
controle diário de caixa realizado e futuro do seu negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-
financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Avaliando as vendas do seu negócio.

Sobre o curso: O sonho de todo microempreendedor é aumentar seu volume de
vendas e ver seu negócio crescer. Neste curso, nós oferecemos as ferramentas certas
para alcançar esse objetivo. Você aprenderá a avaliar e planejar as vendas para
melhorar os resultados. Além disso, descobrirá como mapear a concorrência para
avaliar o posicionamento da empresa no seu mercado de atuação e, de bônus,

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 30

http://goo.gl/odLojT
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5541999647646&text=Voc%C3%AA+quer+fazer+o+curso+%2AA+Forma%C3%A7%C3%A3o+de+pre%C3%A7o+para+o+meu+tipo+de+neg%C3%B3cio%2A%2C+ent%C3%A3o+envie+essa+mensagem+para+come%C3%A7armos+a+conversa.&app_absent=0
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/fluxo-de-caixa-como-ferramenta-de-gestao-para-o-seu-negocio,e242d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-da-movimentacao-financeira,2653d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD
www.sebrae.com.br


 Produtos e Serviços - Sebrae

conhecer as etapas do funil de vendas. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/avaliando-as-vendas-do-
seu-negocio,324da3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

3 - Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor a
identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado.

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação.

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte

Inovação e possibilidades de crescimento

Sobre o curso: A inovação se tornou um diferencial competitivo para empresas de
todos os portes. É através da inovação que as empresas conseguem se manter
relevantes no mercado. Se o processo for contínuo, à frente da concorrência na
maioria das vezes. Mas como a sua empresa pode aplicar o conceito de inovação em
seu dia a dia? Neste curso mostramos o que você precisa saber para implantar a
cultura de inovação no seu negócio.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/inovacao-e-possibilidades-
de-crescimento,cddb644c2fd26710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Como devo agir para liderar e promover a criatividade e a inovação?

Sobre o curso: Criatividade e inovação são dois pilares fundamentais para manter um
negócio de sucesso. Neste curso você aprenderá a se tornar um líder que ofereça um
ambiente estimulante para a criação de ideias criativas e inovadoras, impulsionando
assim seus resultados.O curso está disponível no WhatsApp. Aprenda a ser um líder,
aplique os conhecimentos na prática, estude onde e quando quiser, receba conteúdos
exclusivos em diferentes formatos.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-devo-agir-para-
liderar-e-promover-a-criatividade-e-a-
inovacao,b60756c2a69a8710VgnVCM100000d701210aRCRD

4 - Para atender bem seu cliente

Conhecendo e valorizando seu cliente

Sobre o curso: Antes de montar um negócio, é fundamental conhecer e valorizar o seu
cliente. Sendo assim, no curso você aprenderá a se relacionar com o seu público alvo
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e a conhecer suas dores e motivações. Afinal, são questões que fazem diferença e
melhoram o desempenho nas vendas.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/conhecendo-e-valorizando-
seu-cliente,a7e5d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

5 - Para planejar suas ações

Planeje suas metas e resultados

Sobre o curso: Você, empreendedor, sabe para onde está indo e aonde quer chegar?
Estabelecer metas claras e resultados esperados é fundamental para o sucesso do
seu negócio! Neste curso você entenderá quais os benefícios de um planejamento
bem elaborado para a saúde da sua empresa. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/planeje-suas-metas-e-
resultados,db86d4cc32926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Crescimento planejado e orientado para resultados

Sobre o curso: Como você quer que a sua empresa esteja daqui a dois anos? Com um
planejamento estratégico bem definido e organizado, é possível chegar em qualquer
lugar que você imaginar. Sendo assim, neste curso você aprenderá a analisar a
situação atual da empresa para projetar o seu futuro. Além disso, utilizará ferramentas
de planejamento para melhorar o desempenho com o aumento da competitividade.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/crescimento-planejado-e-
orientado-para-resultados,a342a3a88a926710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Quais os passos para a definição de preço de produtos e serviços?

Sobre o curso: Você sabe qual é a diferença entre preço e valor? Essa é uma resposta
que precisa saber na hora de definir quanto cobrar por seus produtos e serviços. Neste
curso você aprenderá a analisar os pontos fundamentais para iniciar o processo de
formação de preço. Se preferir, faça o curso por WhatsApp, aprenda a calcular os
preços dos produtos e serviços, aplique o conhecimento na prática, estude onde e
quando quiser e receba conteúdos exclusivos em diferentes formatos de mídia. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/quais-os-passos-para-a-
definicao-de-preco-de-produtos-e-
servicos,21644f6e499a8710VgnVCM100000d701210aRCRD
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Aba - Associação Brasileira de Anunciantes - https://aba.com.br/

Abap - Associação Brasileira de Agências de Publicidade - https://www.abap.com.br/

Abert - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão -
https://www.abert.org.br/web/

ABNT NBR 16008:2011 -

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/42413/nbr16008-extensoes-
eletricas-protetores-e-filtros-de-linha-requisitos-particulares

ABNT NBR 12693:2010 - 

ttp://gauchaextintores.com.br/mmweb/wp-content/uploads/2018/08/ABNT-
Extintores.pdf

ABNT NBR 5410:2004 - 

https://docente.ifrn.edu.br/jeangaldino/disciplinas/2015.1/instalacoes-eletricas/nbr-5410

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/vilmair/instalacoes-prediais-1/normas-e-tabelas-de-
dimensionamento/NBRISO_CIE8995-1.pdf/view

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - 

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/41907/nbriec60839-1-1-sistemas-
de-alarme-parte-1-requisitos-gerais-secao-1-geral

ABP - Associação Brasileira de Propaganda - http://www.abp.com.br/

Cenp - Conselho Executivo das Normas-Padrão - https://cenp.com.br/

Clube de Criação - https://www.clubedecriacao.com.br/

Conar - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária -
http://www.conar.org.br/

CFA – Conselho Federal de Administração - www.cfa.org.br

Fenapro - Federação Nacional das Agências de Propaganda - https://fenapro.org.br/
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Grupo Mídia - https://gm.org.br/

IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) - https://iabbrasil.com.br/

Kantar Ibope Media -  https://www.kantaribopemedia.com/

RFB - Receita Federal -  http://idg.receita.fazenda.gov.br/

Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web
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