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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo, intitulado “Fortalecimento do relacionamento 
estratégico com os fãs da dupla Zezé Di Camargo & Luciano”. Tem como objetivo 
trabalhar por meio de técnicas de Comunicação e Relações Públicas o fortalecimento 
dos relacionamentos estratégicos da dupla com os seus fãs e outros públicos que 
possam se tornar seguidores da dupla no cenário musical sertanejo. Com o intuito de 
estabelecer e fortificar estes relacionamentos de forma a consolida-los, propõem-se 
ações que se desenvolvidas podem possibilitar ascensão na carreira da dupla. Ações 
essas que se dão por meio de sugestões da agência Lumière. Propostas a serem 
desenvolvidas no ciberespaço e presenciais junto aos públicos de interesse da 
empresa cliente deste Projeto Experimental. Apresenta-se a princípio uma discussão 
teórica com foco em Comunicação Social - Relações Públicas e em outras áreas 
relacionadas ao cliente objeto do estudo, seguido da caracterização da empresa, e de 
seus clientes reais, por meio de histórico, briefings, análise de cenário, de forma a se 
complementar com o objetivo geral deste estudo, desenvolve-se pesquisas, 
diagnóstico, estratégia geral e um plano de ações eficaz ao combate do diagnóstico 
apontado. 
 

Palavras-chave: Relações Públicas. Assessoria. Fãs. Relacionamento. Música 
sertaneja. 
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ABSTRACT 

This project represents a study, entitled “Straightening the strategic relationship with 
the fans of the duo Zeze Di Camargo & Luciano”. It aims to work through the 
Communication and Public Relations techniques straightening the strategic 
relationships of the duet with its fans and other audiences who may become the duo’s 
followers. In order to establish and straighten these relationships consolidating them, 
through the Central de Atendimento ao Fã, by developing  actions to enable 
advancement in the duo´s careers. These actions which were taken by suggestions of 
the agency Lumière. The proposals to be developed in cyberspace and personally 

together with the public of interest of this company customer of Experimental Project. 
Presenting here at first a theoretical discussion focusing on the Social Communication 
and other related areas to the client object of study, followed by characterization of the 
company, and its real clients, through history, briefings, scenario analyses, in order to 

complement the overall objective of this study, developing researches, diagnosis, 
general strategy and a plan of actions that effectively combat the diagnostic pointed 
out. 

 Key words: Public Relations, Advisory Services. Fans. Relationship. Country music. 
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1 Introdução 

 

 O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto estratégico de 

Relações Públicas para uma organização real do mercado por meio de uma agência 

fictícia de Relações Públicas, para atender ao artigo 84 do Regulamento de Trabalho 

de Conclusão de Curso do Centro de Ciências da Educação e Comunicação da 

Universidade Católica de Santos para o curso de Comunicação Social habilitação em 

Relações Públicas.  

A Lumière Assessoria em Comunicação tem como objetivo prestar serviços e 

subsidiar de forma planejada e estratégica as assessorias artísticas já existentes no 

cenário musical. Está focada para auxiliar a construção, manutenção e a consolidação 

de planos de fortalecimento de relacionamentos estratégicos e da imagem de artistas 

da indústria fonográfica nacional. 

Neste contexto para atingir o objetivo da agência faz-se necessário trabalhar a 

importância da comunicação estratégica para que se possa alcançar o objetivo de 

cada cliente, e de sua assessoria, e assim traçar um plano exclusivo de atendimento.  

Neste projeto apresenta-se a construção de um plano estratégico para a 

empresa ZCL Produções Artísticas, com foco em seus clientes: a dupla sertaneja Zezé 

Di Camargo & Luciano. 

A primeira parte do trabalho é denominada de Backstage, que em um 

espetáculo artístico compreende toda a preparação e montagem, e é composta pela 

fundamentação teórica, a segunda parte do trabalho é denominada de Palco e é 

composta pelo histórico e briefing do cliente, objetivo geral e específicos  e diagnóstico 

com base nas pesquisas realizadas e na vivência da funcionária Alini Fernanda Farias 

dos Santos Joly em uma das empresas terceirizadas da ZCL Produções Artísticas: a 

Microfone Digital, empresa localizada na cidade de Praia Grande e responsável por 

administrar as redes sociais e o contato com os fãs da dupla. E a terceira parte 

denominada Camarim, compreende o plano de ações desenvolvido pela agência 

Lumière, e o cronograma e plano de investimento correspondente.  
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2 Backstage 

2.1 Comunicação 

 

A comunicação é um processo que permite ao emissor e ao receptor criarem, 

por meio de uma mensagem e um veículo de transmissão, um vínculo que permite 

diversas interações: entre as pessoas, uma organização e seus públicos, a mídia e a 

opinião pública, de forma promover a transmissão e absorção de informações. 

Nesse contexto pode-se enxergar a ação da mídia 1 , como a imprensa, a 

televisão, o rádio, o telefone, as redes sociais, que possibilitam a comunicação em 

massa e que propiciam a aproximação das pessoas. Muitos não se conhecem, mas 

veem e ouvem as mesmas informações. 

Desde o início do século XX, diversos estudiosos começaram a pesquisar e 

disseminar teorias, que tinham como objetivo identificar a ação e os efeitos da 

comunicação nos meios em que se possibilitavam acontecer. Estas passaram a ser 

conhecidas, ao longo das décadas, como Teorias da Comunicação. (POLISTCHUK; 

TRINTA, 2003). 

No período compreendido entre 1900 e o final da década de 1930, por meio de 

estudos, sociólogos e filósofos criaram uma teoria onde o receptor da mensagem não 

tinha poder de escolha, apenas acatava aquilo que lhe era transmitido, como se os 

seres humanos obedecessem a automatismos comportamentais. (POLISTCHUK; 

TRINTA, 2003). Este fato se devia à fragilidade do contexto de solidão no qual o ser 

humano estava inserido, devido ao surgimento das indústrias que mecanizaram a 

ação do trabalho e geraram uma produção em massa, o sistema de trabalho em 

família no campo se modificou e o ser humano passou a se individualizar. 

A teoria descrita acima, conhecida como Agulha Hipodérmica colocava em 

grande vantagem a fonte emissora e tratava o receptor como de total passividade. Era 

como se a mídia fosse uma seringa, “injetando informações, inoculando ideias, 

minando resistências e submetendo vontades à vontade” (POLISTCHUK; TRINTA, 

2003, p. 84). 

                                                           
1 Embora não existam evidências de um início da história midiática, Briggs e Burke (2006) indicam que, 

conforme o Oxford English Dictionary, o uso da palavra “mídia” começou a ser popularizado na década 
de 1920, referindo-se à ideia de importância na compreensão da linguagem das “massas”, da opinião 
pública. 
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Atualmente entende-se que a comunicação é um processo para que as 

pessoas se relacionem entre si, de forma a transformarem reciprocamente a 

informação e a realidade que as cerca. Sem a comunicação cada pessoa seria um 

mundo fechado, por ela as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos 

(BORDENAVE, 1982). A teoria da agulha hipodérmica, contradiz este conceito, pois, 

considera que o ser humano não tem o poder de dialogar sobre o ambiente que o 

cerca, apenas é isolado e passivo de manipulação. 

Em tons francamente pessimistas, pintaram-no como um “indivíduo 
sem lenço nem documento”, alguém desenraizado de seu solo original 
e paradoxalmente isolado na “massa” amorfa e sem história que se 
encontravam milhares de outros indivíduos. (POLISTCHUK; TRINTA, 
2003, p. 84).  
 

Questionamentos surgiram quanto a este conceito primário, entendeu-se que 

os seres humanos não pensavam da mesma forma, pois, de acordo com as 

características individuais, cada um agiria de uma maneira quando estimulado a uma 

situação. A personalidade de cada indivíduo poderia ser influenciada de acordo com 

o grupo social no qual ele estava inserido, mas, ainda que desta maneira o poder de 

escolha quanto a uma situação era unicamente dele. 

De acordo com Polistchuk e Trinta (2003), no contexto pós-guerra, a Escola de 

Frankfurt, por meio dos pesquisadores Theodor Adorno e Max Horkheimer, inicia um 

estudo sobre o que a mídia realmente trazia para o homem, e conclui que apenas o 

aliena e alimenta o sistema capitalista, sem agregar valor ao cidadão. Adorno e 

Horkheimer rejeitaram o conceito de massculture (cultura de massa), que 

exemplificava o alcance de uma mensagem a diversas pessoas simultaneamente, e 

adotaram Kulturindustrie (Indústria da Cultura). Criticavam o conceito de cultura de 

massa por constatarem a indústria do consumo que surgia camuflada neste cenário. 

Esta teoria, conhecida como teoria crítica, defendia que “a enxurrada de informações 

precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo tempo” 

(ADORNO; HORKEIMER, 1985 p. 14-15). 

Em 1948, Harold Lasswell desenvolveu um modelo do processo de 

comunicação, com o objetivo de determinar a estrutura e a função da comunicação 

na sociedade, baseado na Arte Retórica de Aristóteles (384-322 a.C.), que 

exemplificava o processo da comunicação como: alguém que falava (quem), um 

discurso pronunciado (o quê) e alguém que ouvia (a quem), Lasswel acrescentou ao 

modelo um por qual meio (ou como), e um com quais efeitos (ou um para quê). “O ato 
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de comunicação passava a ser descrito como uma sequência de interrogativas: Quem 

diz o quê, por que meio, a quem e com que efeitos?” (POLISTCHUK; TRINTA, 2003, 

p. 88). 

Embasado na possibilidade destes efeitos, identificou-se que não mais 

somente o meio de comunicação influenciava o ser, como também o inverso. É 

possível verificar a influência da mídia televisiva, que promovia a ordem social por 

meio de propagandas patriotistas e reproduzia informações de agrado aos grupos 

sociais, satisfazendo-os. “De maneira implícita Lasswel reconhece haver feedback 

(“realimentação”) do destino à fonte” (POLISTCHUK; TRINTA, 2003, p. 89). Portanto 

o indivíduo já não poderia mais ser visto como um ser alienado. 

Por volta de 1960, passou-se a comercializar na mídia o que as pessoas 

admitiam como cultura (novelas, apresentações musicais). O indivíduo tinha o poder 

de escolher o que queria ouvir, assistir, e de acordo com características próprias 

interpretar aquele ato. Ele não era mais considerado passível de manipulação, 

alienado, mas apto a escolhas. 

 Nas últimas três décadas do século XX, surgem os contornos da teoria que 

defendemos como melhor identificação com o nosso tema. A teoria Culturológica, que 

teve entre seus adeptos sociólogos como Edgar Morin, semiólogos como Roland 

Barthes e estudiosos da cultura, como Umberto Eco. 

Passou-se a ser pesquisada a relação mídia e sociedade e seus resultados 

apontaram em contraponto à teoria crítica, que no momento que o indivíduo assistia 

a uma novela ou ouvia uma música ele negociava com a sua bagagem cultural, com 

os acontecidos ao longo de sua vida e se proporcionava um momento de lazer. 

Portanto, o receptor não era apenas passivo, alienado, mas sim ativo. Pois, podia 

escolher acreditar naquele todo, questionar, acreditar em parte ou discordar. 

 Morin (1997) identifica nessa cultura massiva uma intensa circulação de 

imagens, símbolos, ideologias e mitos, que dizem respeito tanto à vida prática quanto 

imaginária. O que proporciona a aquele que acompanha essas produções um pouco 

de liberdade,  
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A vida imaginária é mais intensa e significativa do que a vida de todo 
dia; é a “imaginação da vida” facilmente encontrada em filmes, novelas 
de televisão, romances populares e notícias de variedades. Nessas 
produções, a lei e a norma social, que a tantos acabrunham, são 
enfrentadas e vencidas ou ignoradas; o desejo se faz amor vitorioso, 
as ansiedades se aplacam, as angústias se diluem. A vida conhece a 
liberdade porque é vivida por Heróis e Semi Deuses. (POLISTCHUK; 
TRINTA, 2003, p.127). 
 

Tal teoria pressupõe que cada indivíduo integra um público e compreendemos 

que cada público deve ser alcançado de uma maneira estratégica e específica de 

acordo com o que se admite como valor cultural. No caso deste trabalho: a admiração, 

a adoração, o fanatismo a “celebridades”, a ídolos da música, a dupla sertaneja Zezé 

Di Camargo & Luciano. 
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2.2 Comunicação Digital 

 

A primeira metade do século XX é marcada por transformações tecnológicas 

que alteram a forma da troca de informação entre as pessoas. É criado um aparelho 

eletrônico que muda as relações sociais estudadas por diversas Teorias da 

Comunicação, até então.  

O processo permanece semelhante, mas o meio que transmite a mensagem 

do emissor para o receptor torna-se diferenciado, é mediado por um dispositivo. Neste 

contexto surge o computador eletrônico, que dentre suas principais funcionalidades 

possibilita o armazenamento e processamento de dados, cálculos em grande 

escala, desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual 

e entretenimento. 

Os primeiros registros desta criação datam de 1946. John William Mauchly e 

John Adam Prester Eckert Junior, em parceria com cientistas da Universidade da 

Pensilvânia e com o Governo dos Estados Unidos da América, desenvolvem o ENIAC 

(Eletronic Numerical Integratorand Calculator), primeiro computador eletrônico, com 

características físicas peculiares (30 toneladas de peso, 180 m² de área construída, 

5,5 m de altura e 25 m de comprimento) e sem sistema operacional, completamente 

diferente dos equipamentos atuais. 

Neste contexto de desenvolvimento, a década de 1970 é caracterizada por uma 

forma diferenciada de comunicação e distribuição de informação. A partir desta 

tecnologia já existente, aperfeiçoa-se a máquina para as necessidades do usuário, 

com um maior grau de miniaturização dos aparelhos, confiabilidade e maior 

velocidade, o que se aproxima dos computadores pessoais e suas variações 

(notebooks, netbooks, tablets, smartphones) como conhecemos hoje 

(CADINFORMÁTICA, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entretenimento
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O computador passou a ser montado com transistores, o que 
possibilitou uma redução no tamanho e no consumo de energia e, ao 
mesmo tempo, um aumento em sua capacidade de processamento. 
Com o barateamento do preço dos circuitos integrados a partir do fim 
da década de 1970, algumas pessoas se dedicaram ao passatempo 
de produzir pequenos computadores para uso próprio. [...] O grande 
passo para popularizar o microcomputador foi dado por dois rapazes 
nos Estados Unidos Stephen Wozniak e Steven Jobs. Os dois 
juntaram suas pequenas economias e construíram, numa garagem, 
um dos primeiros microcomputadores totalmente montado num só 
aparelho (antes eram vendidos em kits de montagem), ao qual deram 
o nome de Apple I. A receptividade foi muito grande e o 
microcomputador não parou mais de evoluir rapidamente (ROCHA, 
2011).  
 

A partir daquela década, surge a internet2, uma rede mundial que interligaria 

milhões de computadores e pessoas de forma a estreitar os espaços físicos. Na 

década de 1990 surgem os browsers3 e as interfaces, revolucionárias invenções que 

junto à internet se aproximaram do conhecimento da população em geral, de forma a 

modificar de vez a forma da comunicação humana, tornando-a mais fácil. 

A internet facilitava o registro e envio de mensagens até então realizados de 

forma presencial e por documentos em papel, no entanto, registra-se que “a mídia 

precisa ser vista como um sistema, um sistema em contínua mudança” (BRIGGS; 

BURKE, 2006, p. 15), portanto a internet como meio de comunicação evoluiu. 

Surgiram os emoctions, os vírus, o correio eletrônico (email), o lixo eletrônico, as salas 

de bate-papo, e as redes sociais. 

Esta nova forma de interação se torna conhecida como comunicação digital, 

uma maneira de integrar todos os indivíduos de forma não presencial e quase 

instantânea por meios digitais.  

Diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, que privilegiam uma 

visão monopolista, quase sempre associada a grupos preponderantes com interesses 

econômicos e/ou políticos, a comunicação digital cumpre uma função pública, torna 

                                                           
2 Até então essa tecnologia era restrita aos militares no período da Guerra Fria com objetivo de ser uma 

das formas das forças armadas norte-americanas manter-se em comunicação em caso de ataques 
inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. Nas décadas de 1970 e 1980, 
além de ser utilizada para fins militares, a internet também foi um importante meio de comunicação 
acadêmico, estudantes e professores universitários, principalmente dos Estados Unidos da América, 
trocavam ideias, mensagens e descobertas pelas linhas da rede mundial. 

 
3  Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz de processar 

diversas linguagens. Em inglês, o verbo browse pode significar procurar ou olhar casualmente para 
alguma coisa. Assim, o browser é um navegador que permite que o utilizador encontre o que procura 
na internet. 

http://www.suapesquisa.com/guerrafria
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possível o equilíbrio das variadas ideias e posições. Sobretudo, favorece a 

participação dos cidadãos, que se sentem estimulados a expressar suas opiniões e 

que, em determinadas situações, se mobilizam para reivindicar novas posturas ou 

atitudes por parte de governos e organizações. (CHAMUSCA, 2010). 

A comunicação em massa realizada por meio do rádio e da televisão, onde o 

cidadão comum estava na condição de ouvinte e telespectador, se transforma na era 

da internet, e o coloca na condição de produtor de informação e opinião. Hoje, 

qualquer pessoa pode ter um site ou blog e divulgar sua opinião sobre produtos, 

empresas, políticos e governos. E é essa forma de interação e troca de 

informação quase instantânea o diferencial da comunicação digital. 

A comunicação digital veio para acelerar a mão-de-obra e também 
para aproximar as pessoas da chamada aldeia global. [...] A rede pode 
inclusive ajudar as pessoas a aumentarem seu leque de 
oportunidades, além do seu círculo social (BLOG HISTÓRIA DA 
PUBLICIDADE, 2010). 
 

De acordo com este referencial sobre comunicação digital pode-se apontar que 

estamos na era da conexão, a comunicação possibilitada por meio da rede. Neste 

século o que está em marcha é a fase da computação onipresente, infiltrada em 

diferentes lugares e passível de possibilitar sentimentos, por meio de tecnologias sem 

fio como os smartphones e o wi-fi, que configuram o contemporâneo como uma cultura 

móvel. André Lemos (2014) define que, a comunicação em forma digital, representa 

“simplesmente o uso de tecnologias móveis para formar multidões ou massas com 

objetivo de ação no espaço público das cidades”.  
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2.3 Redes Sociais 

 

Com o advento da tecnologia o mundo transforma-se em uma aldeia global em 

que as fronteiras físicas são transponíveis por meio das ferramentas tecnológicas. 

Isso nos permite testemunhar grandes e rápidas mudanças, como a criação de 

diversos recursos que facilitam e aceleram o processo da comunicação. A rede digital 

promove de forma quase instantânea fatos como a interação entre as pessoas, a 

divulgação de informações, a mobilização do ser humano a apoiar causas sociais, 

entre outros eventos. 

Esses fenômenos representam aquilo que está mudando 
profundamente as formas de organização, identidade, conversação e 
mobilização social: o advento da comunicação mediada pelo 
computador. (RECUERO, 2009, p. 16). 
 

 Desde 2006, as protagonistas desse novo modelo de comunicação digital no 

Brasil são as redes sociais, possíveis devido à disseminação da utilização da internet, 

que legitimam a comunicação em tempo real e se fazem acontecer de forma 

independente aos meios tradicionais (mídia impressa, radiofônica ou televisiva). 

(BUENO, 2014). As redes sociais para Recuero (2009, p. 22) são “padrões de 

conexões expressos no ciberespaço4”, que funcionam por meio de um conjunto de 

dois elementos, sendo eles: os atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas 

conexões (interações ou laços sociais). 

Os atores para que se tornem vivos, tenham voz e atitude, no ciberespaço 

precisam construir identidades que os representem: perfis nas redes sociais, em um  

weblog, no twitter, no orkut, no facebook, ou em outra opção existente. Nestes 

perfis eles podem expor suas paixões e seus ódios, desejos e realizações, 

informações pessoais, e assim serem identificados.  

Quanto às conexões, são possíveis devido à percepção de quem são os atores, 

e a interação social existente entre eles, estejam próximos ou distantes. Essa 

interação, no âmbito do ciberespaço, pode se dar de duas formas: síncrona, que 

simula uma interação em tempo real com expectativa de respostas imediatas, ou 

                                                           
4  Trata-se de um espaço que não existe fisicamente, mas virtualmente. O termo ciberespaço foi 

idealizado por William Gibson, em 1984, no livro Neuromancer, referindo-se a um espaço virtual 
composto por cada computador e usuário conectados em uma rede mundial. 
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assíncrona, que prevê um alongamento na devolução da interação, uma demora na 

resposta. 

As redes sociais possuem características dinâmicas, passiveis de mudança em 

um longo ou curto período de tempo, e envolvem o comportamento humano, e sua 

capacidade de interagir para sua eficiência. Adaptado à sua funcionalidade obtém-se 

alguns valores pessoais como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

(RECUERO, 2009) 

O Brasil, em 2013, de acordo com matéria publicada em 24 de dezembro do 

mesmo ano, no Jornal O Estado de S. Paulo, no caderno Economia e Negócios, virou 

potência de acesso às redes sociais, ultrapassando inclusive a Índia que possui o 

maior número de usuários. A matéria apresenta uma pesquisa, do Ibope/YouPix, de 

julho, que mostrou que 92% dos jovens do País que acessaram a internet neste 

período era para utilizar as redes sociais. E do total de pessoas que navegaram na 

rede, ao considerar todas as faixas etárias envolvidas, 78% do universo da pesquisa 

acessaram algum tipo de rede social. 

Segundo Bueno (2014), muitas organizações andam preocupadas com a 

aceleração do processo de circulação de informações que caracteriza os novos 

tempos, particularmente com a ação frenética das redes sociais. E as organizações 

podem ter razão quanto a essa preocupação, uma vez que as redes sociais podem 

impactar de maneira dramática as marcas e os negócios.  

Devido a esta força das redes sociais, torna-se imprescindível para qualquer 

instituição que queira ser conhecida, divulgar e criar uma conexão com seus públicos 

a inserção como ator neste ciberespaço. Uma radiografia detalhada dos vários 

aspectos do fenômeno das redes sociais no Brasil, descrita na matéria do Jornal O 

Estado de S. Paulo, cita seis características que definiriam o jeito brasileiro de agir na 

rede: o brasileiro é social e sociável; adora uma novidade; oferece muito valor a 

símbolos de status; preza a informalidade e descontração; e gosta de observar a vida 

alheia.  
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2.4 Cultura 

 

A cultura de uma sociedade pode ser considerada como um vasto sistema de 

códigos de comunicação, para Vannucchi (1999, p.21) Cultura é “algo que não se 

cristaliza apenas no plano do conhecimento teórico, mas também no da sensibilidade, 

da ação e da comunicação”. 

De acordo com a afirmação do autor tudo pode ser codificado como um signo 

que necessita ser de fácil compreensão para a sociedade que recebe as informações, 

caso contrário a mensagem não será recepcionada e a comunicação será mal 

sucedida.  

Estes códigos indicam os papéis apropriados e oportunos, o que é 
tabu e o que é sagrado [...] A cultura funciona pela comunicação. Seria 
impossível para uma pessoa viver no seio de uma cultura sem 
aprender a usar seus códigos de comunicação. E também seria 
impossível para ela se comunicar. (DÍAZ, 1985, p. 54). 

 

A palavra Cultura vem do latim cultura,ae ação de cuidar, tratar, venerar. E, de 

acordo com o dicionário Houaiss têm como significados conjunto de padrões de 

comportamento, crença, conhecimento, costumes etc.  

Ao analisar a definição da palavra Cultura no dicionário, encontramos: 

[...] um conjunto de padrões de comportamento, crenças, 
conhecimentos, costumes que distinguem um grupo social; forma ou 
etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e 
espirituais (de um lugar ou período específico), civilização [...]. 
(HOUAISS, 2009, p. 583). 
 

Com a definição acima pode-se constatar que Cultura engloba os valores 

deixados por uma civilização para a outra, que podem ser considerados como bens 

materiais e imateriais onde se enquadram: músicas, crenças, costumes. 

O Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus no século 

XIX. A grande maioria se estabeleceu no Estado de São Paulo, pois vinham atraídos 

pelo ciclo do café, dentre eles Italianos, Portugueses, Espanhóis, entre outros, que 

trouxeram consigo suas culturas e que posteriormente se fundiu com as culturas 

indígenas e africanas que já existiam aqui. O resultado de toda essa junção foi a 

cultura brasileira.  
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Assim, é legitimo dizer que as bases da nossa cultura popular estão 
estritamente ligadas às manifestações culturais do indígena, do negro 
e do imigrante europeu. A música, por exemplo, reflete bem esse fato. 
Danças e canções como o Recortado, Folia do divino, Cana-verde, 
Fofa, Chula, Dança de São Gonçalo (portuguesa), Congada, Baduque, 
Iundu (africanas), Cururu, Catira ou Cateretê (indígenas), a Tarantela 
(italiana), o Fandango (espanhol) e outras, fazem parte do universo 
rural paulista. (CALDAS, 1987, p.15). 
 

 Todas as culturas advindas de outras partes do mundo se adaptaram e se 

transformaram em solo brasileiro, a grande miscigenação do seu povo deu origem a 

uma cultura própria que ao mesmo tempo é a junção de todas elas. A música “Caipira” 

é um grande exemplo, pois o seu nascimento só foi possível após absorção de todas 

as danças e músicas tradicionais de origem estrangeira. Mas a sua função é mais 

abrangente, pois não aparece somente como música e sim como cultura. Ela assume 

papel na produção econômica, em rituais religiosos e em elementos agregadores da 

própria comunidade. 

As principais características da música caipira é possuir a função de facilitar as 

relações sociais entre a comunidade, as composições não possuem autores e são 

compostas coletivamente, fato que demonstra amadorismo que é presente no folclore, 

os artistas criam as canções com os seus parceiros de acordo com a festividade, e os 

autores não assumem a autoria de suas composições, seus nomes são substituídos 

pelo nome da cidade onde foi composta.  

A música caipira nunca foi interessante à indústria fonográfica por sua 

execução ter uma longa duração. Sua adaptação seria economicamente inviável a 

indústria de consumo. Ao contrário da música sertaneja, que possui o apelo caipira, 

porém são músicas adaptadas ao mercado e de fácil aceitação ao público da cidade 

e do interior. 

A produção de bens culturais no capitalismo está, de acordo com a 
própria ideologia do sistema, imbuída dos princípios do consumo e 
maximização do lucro. É nesse aspecto, portanto, que reside a 
principal característica do produto, ou seja: enquanto algo rentável e 
não algo que seja necessariamente de boa qualidade. (CALDAS, 
1977, p.1). 
 

A música sertaneja apesar de origem na caipira possui poucas características 

em comum. Entre as suas semelhanças estão a mesma área geográfica, 

principalmente nos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e 

Paraná, e cantar de forma anasalada. O público caipira é o principal consumidor da 

música sertaneja. 
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 O pioneiro da música sertaneja foi Cornélio Pires, ele cantava anedotas ao som 

da viola. Em 1924 transformou seu hobby em trabalho e juntou alguns amigos 

cantadores e violeiros para formar a Turma Cornélio Pires, que se apresentava em 

todo o interior de São Paulo.  

Em 1929, Cornélio quis gravar um disco com as músicas da sua turma, mas 

por ser um estilo desconhecido na capital de São Paulo, todas as gravadoras se 

recusaram a gravar as músicas, então, ele resolveu pagar para realizarem a gravação 

e no mesmo ano foi gravado o primeiro disco sertanejo, como selo da Colúmbia Brasil 

e intitulada Série Cornélio Pires. 

Na capital, público e crítica receberam-na discretamente. Sem euforia, 
mas também sem desprezo. Apenas como um estilo musical a mais. 
No interior, porém, posso responder com segurança: a receptividade 
foi a melhor possível. Basta dizer que toda a série foi vendida em 
apenas cinco meses, uma venda excepcional para a época. (CALDAS, 
1987, p.42). 
 

A música sertaneja passou por diversas alterações na Industria cultural, as 

músicas já não falam sobre a vida no campo e sim sobre amores no asfalto, carros, 

bondes, entre outros elementos típicos das grandes cidades. 

Com o sucesso que a Turma Cornélio Pires alcançou começaram a surgir 

concorrentes como a Turma Caipira Victor. As turmas brigavam entre si para 

conseguir a liderança e enquanto isso surgiam duplas independente, entre elas 

estavam Alvarenga e Ranchinho dupla que cantava sátiras políticas, costumava 

satirizar diversos governos brasileiros.  

Na década de 1940 a música sertaneja já havia passado por diversas 

transformações. Em 1943, a dupla Irmãos Peres ganhou um concurso da Rádio 

Difusora. Como o diretor e apresentador do programa não gostava do nome da dupla 

resolveu alterar nome para Tonico e Tinoco e a gravação do primeiro long play da 

dupla aconteceu somente em 1946.  

Como todo profissional, eles também criaram um estilo próprio e 
certas características inconfundíveis que agradam o público e vararam 
o tempo [...] A forma “incorreta” de falar, o som nasalado, as 
brincadeiras e anedotas sempre muito sutis são a “marca registrada” 
da dupla de estilo mais definido no cancioneiro sertanejo (CALDAS, 
1987, p. 57). 
 

De acordo com Caldas, a música sertaneja só conseguiu se consolidar no meio 

urbano, se tornando mais um produto da Indústria Cultural entre os anos 50 e 60, foi 

a partir desse momento que ela se distanciou de suas origens rurais. 
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 No início a música sertaneja era direcionada a grandes públicos e sempre de 

baixa escolaridade. Os compositores compunham músicas direcionadas aos seus 

públicos, que eram em sua maioria agricultores, empregadas domésticas, pedreiros, 

ou seja, público de baixa renda. Seus públicos se localizam nas periferias e Caldas 

(p.19, 1977) ressalta que, “vale a pena destacar que esse gênero musical, embora 

num primeiro momento possa ser considerado urbano, é no fundo muito mais 

suburbano”. 

Recentemente um estudo realizado entre os anos 2012 e 2013 pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião e Estatísticas – IBOPE, apontou que dos 58% do público que 

ouve música sertaneja, 52% são pertencentes a classe C, e 33% possuem ensino 

fundamental incompleto. Ou seja, desde o seu surgimento a música sertaneja é 

direcionada a praticamente à mesma classe social. 
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2.5 Relações Públicas como ferramenta para a construção e manutenção de 

relacionamentos 

 

A atividade de Relações Públicas representa 

O esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta 
administração, para estabelecer e manter uma compreensão mútua 
entre uma organização, pública ou privada, e seu pessoal, assim como 
entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta 
ou indiretamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS, 1955). 
 

Com base nesta definição, segundo Kunsch (2009), as Relações Públicas são 

parte integrante do subsistema 5  social das organizações e têm como papel 

fundamental cuidar do lado público de organizações de diferentes tipologias e 

características estruturais, podem elas ser públicas, privadas, da sociedade civil ou 

terceiro setor. Exercer este papel envolve planejamento, gestão, processos, 

desempenho de funções e atividades com bases cientificas e suporte técnico e 

tecnológico, com vistas à construção e manutenção de relacionamentos com os 

públicos. Destaca-se essa atividade como de mais valia para este objetivo, uma vez 

que o relações-públicas age de forma técnica e social na organização, de forma a 

apoiar e auxiliar departamentos e contribuir para a gestão dos relacionamentos, pode 

agregar valores e ajudar a cumprirem sua missão, alcançar os seus objetivos, em uma 

perspectiva de comunicação integrada. 

O profissional de Relações Públicas é o executivo das atividades essenciais: 

gerencia pessoas, capital, materiais, visa à realização de objetivos, não apenas como 

executante de técnicas, mas, dotado de habilidades próprias, não encontradas em 

outros profissionais, voltadas para a solução de problemas. Com a sensibilidade para 

ouvir problemas e habilidade para se fazer confiável e elaborar estratégias para utilizar 

a informação como meio de solucionar e projetar ações. 

Nesse, sentido a pragmática de relações públicas se assenta na 
contribuição para o desenvolvimento de uma inteligência profissional 
na organização, a qual possa ser realizada a partir de ações que 
valorizem a análise dos principais conceitos que norteiam essa prática. 
(KUNSCH, 2009, p. 319). 
 

                                                           
5 Nesse contexto, entende-se subsistemas como unidades fundamentais para o funcionamento e a 

sobrevivência das organizações. 
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Nesse contexto, é importante frisar que a profissão de Relações Públicas tem 

seus fundamentos ligados ao fenômeno da opinião pública. Somente numa sociedade 

democrática, onde a opinião pública assume papel preponderante no processo 

político, haverá a devida importância a esta atividade profissional (PINHO, 2008).  

Assim, de acordo com Kunsch (2009), toma-se por base uma visão dialógica, 

sem transmissão unilateral de informações, um gerenciamento de comunicação 

contínuo entre a organização e os seus públicos. O que possibilita os interesses de 

determinados agentes de influência poderem, quase sempre, interferir na tomada de 

decisões. A capacidade de mediação, característica fundamental do profissional de 

Relações Públicas, passa a ser essencial no processo de gestão da comunicação. 

Deste modo, revela-se a capacidade do relações-públicas como agente para a 

construção e manutenção de relacionamentos com os diversos públicos na 

contemporaneidade. Uma vez que este assunto encontra-se tão em voga no mercado 

devido a um grande número de fatores que dificultam a atuação das organizações. 

Passa-se a se concentrar menos em transações e mais com a construção de um 

relacionamento com o público e a fidelização do mesmo. O desafio não é vender para 

todos, mas se tornar a empresa que melhor atende mercados-alvo, individualizando o 

atendimento aos diversos perfis (DUARTE, 2004).  
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2.6 Públicos em Relações Públicas 

 

A profissão de Relações Públicas tem como fundamento o relacionamento 

estratégico com os diversos públicos que interagem com uma organização. 

Entretanto, para que a comunicação se realize de forma estratégica é necessário 

identificar os públicos, conhecê-los e classificá-los para que se construa um 

relacionamento sólido de maneira homogênea e perceptível à opinião pública.  

“O público representa a “matéria-prima” de Relações Públicas” (FRANÇA, 2009 

p. 220 apud ANDRADE 1989, p. 22). Por esse motivo é de fundamental importância 

para este profissional a compreensão e identificação dos públicos, para que seja 

capaz de construir uma relação produtiva e dialógica. 

Torna-se então necessário aprofundar os estudos a fim de definir todos os tipos 

de público com os quais a organização deseja se relacionar. O ideal é designar uma 

conceituação que se adeque aos objetivos de qualquer organização, sejam eles de 

interesse institucional, promocional ou mercadológico. 

Sendo assim, faz-se necessária uma conceituação capaz de justificar a relação 

da organização com os seus públicos e não apenas defini-los genericamente.  

De acordo com a conceituação a empresa deve determinar os públicos com os 

quais irá interagir, França (2009, p. 225) ressalta que “definir os objetivos e as 

expectativas da relação, sua duração e importância, bem como as formas de 

avaliação dessa parceria”, gerenciar os relacionamentos e potencializar com cada 

público. Para definir os públicos de interesse é necessário um estudo que identifique 

uma tipologia lógica que seja capaz de identificar e reunir os públicos de uma 

organização.  

Com o intuito de especificar os públicos, explicar a sua temporalidade, objetivo, 

expectativas e outras características França propõe um mapeamento, onde busca 

conceituar os públicos, a fim de identificar o quanto um determinado grupo pode 

contribuir para a organização. Para conseguir determinar esses públicos são utilizados 

os seguintes questionamentos: (FRANÇA, 2009, p. 226). 

 Conceituar e definir os públicos; 

 As diversas formas de relacionamento com a organização; 

 Objetivos e expectativas com os públicos; 

 Frequência da relação; 

 Grau de envolvimento e participação destes em seus negócios; 
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 Dependência dos públicos para a sobrevivência da empresa; 

 Expectativas do público em relação à organização. 

A partir dessa análise, França (2009, p. 229) acredita ser possível verificar a 

interdependência entre a organização e o público. O autor estabelece três critérios 

que determinam a conceituação lógica apresentada.  

O primeiro é caracterizado como público essencial, que apresenta o grau de 

dependência jurídica da instituição em relação a sua constituição, existência e 

continuidade no mercado. O público essencial divide-se em dois tipos fundamentais 

os essenciais constitutivos e não-constitutivos.  

O segundo critério define os públicos não-essenciais. São os que possuem o 

maior e o menor grau de participação dos públicos em relação aos interesses da 

organização. 

O terceiro critério é definido pelo grau de interferência que o público pode 

exercer sobre a instituição. Eles não fazem parte da constituição e nem da 

manutenção da instituição. Entre eles estão à rede de concorrência e a rede de 

comunicação em massa. 

Embora seja de aplicação geral, não se acomoda igualmente a todas 
as organizações, que identificam e determinam seus públicos na 
relação direta de sua natureza (constituição) e de seus interesses de 
negócio (FRANÇA, 2009, p. 230). 
 

Os públicos constitutivos da organização são todos aqueles que facilitam a 

existência da instituição, fornecem todos os elementos e recursos. Podem ser 

investidores, contratantes, acionistas, empregados, fornecedores, governo, conselhos 

administrativos e autoridades governamentais entre outros.  

Os públicos não-constitutivos ou de sustentação são essenciais para a 

organização, porém, em razão de sua natureza, não interferem diretamente na 

formação da organização e sim em sua realização e manutenção no mercado. 

Os públicos não-essenciais não participam das atividades-fim e sim das 

atividades-meio. Pois não estão ligados à produtividade da organização, mas à 

prestação de serviço, atuam externamente na promoção institucional, corporativa e 

mercadológica. Esse público pode ser subdividido em quatro tipos: redes de 

consultoria e de serviços promocionais; redes de setores associativos organizados; 

rede de setores sindicais; e redes setoriais da comunidade. 

Em redes de consultoria são empresas externas de prestação de serviço como 

agência de publicidade ou de relações públicas. As redes de setores associativos 
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estão ligadas às sociedades de classe e de categorias empresariais, conselhos 

profissionais, confederação, entre outras. São associações que defendem o interesse 

coletivo ou particular.  

As redes de setores sindicais estão as entidades de classe - sindicatos 

patronais e de trabalhadores legal que são juridicamente organizados. E, por fim, as 

redes de setores comunitários, que são basicamente a diversidade de públicos que 

compõem as comunidades que se aproximam com mais frequência da organização. 

Os públicos de redes de interferência são públicos do cenário externo da 

organização, que possuem poder de liderança operacional, representativa diante da 

opinião pública e de mercado. Exerce forte interferência, positiva ou negativa. Nesse 

grupo se encaixam os concorrentes e a comunicação em massa (mídia impressa e 

mídia eletrônica).  

A rede de concorrência é representada por qualquer outra organização que 

ofereça produtos e serviços similares. Ela jamais deve ser ignorada ou menosprezada, 

pois o seu desenvolvimento é extremamente rápido. Deve ser considerada pela 

organização um dos seus públicos mais importantes, com estudos e análises de todas 

as formas. 

Essa conceituação lógica proposta por França permite que as organizações 

construam uma rede de relacionamentos estratégicos, de forma que consigam 

estabelecer seus interesses, a fim de que se tornem interativos, produtivos e eficazes.  

Dessa maneira a organização consegue proporcionar uma comunicação 

apropriada e eficiente aos seus diversos públicos, além de oferecer técnicas 

especificas e direcionadas, para que possa evitar uma comunicação inadequada e 

obter o feedback desejado. Com base na conceituação de públicos elaborada por 

França, é possível verificar que o seu conceito consegue agregar de forma ampla os 

públicos da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que naturalmente necessitam ter uma 

constante e adequada comunicação para se manter bem posicionados. 
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Quadro 1 - Públicos ZCL Produções Artísticas e suas respectivas conceituações lógicas. 

Fonte: Produzido pelas autoras. 

 De acordo com a conceituação lógica proposta por Fábio França, os públicos 

essenciais constitutivos da ZCL Produções Artísticas são: os empregados, os 

estagiários, os fornecedores, os contratantes e o Governo. Devido apresentarem grau 

de dependência jurídica em relação a constituição, existência e continuidade da 

empresa no mercado. Ou seja, são aqueles que facilitam a existência da empresa e 

fornecem todos os elementos e recursos para tal.  

 Quanto aos fãs os definimos como público essencial não-constitutivo, pois, em 

razão de sua natureza não interferem diretamente na formação da organização, mas, 

agem como forma de sustentação em sua realização e manutenção no mercado, 

principalmente ao se cadastrarem em fãs clubes oficiais tornando-se seguidores da 

dupla. 

 No que se refere aos públicos que compõem a rede de interferência da 

empresa, destaca-se a imprensa e a concorrência. Por pertencerem ao cenário 

externo da organização e por possuírem representatividade diante da opinião pública 

e do mercado, pois tem forte interferência seja ela positiva ou negativa em relação à 

ZCL Produções Artísticas. Assim como, as comunidades do entorno dos locais onde 

são realizados os shows da dupla, que apesar de oferecer uma baixa 

representatividade diante da opinião pública, também podem ter influência sobre a 

instituição.  

 

 

 

Empregados Público Essencial Constitutivo 

Estagiários Público Essencial Constitutivo 

Fornecedores Público Essencial Constitutivo 

Contratantes Público Essencial Constitutivo 

Governo Público Essencial Constitutivo 

Fãs Público Essencial Não-Constitutivo 

Imprensa Público Rede de Interferência 

Concorrência: Cantores de música 
sertaneja 

Público Rede de Interferência 

Comunidade Público Rede de Interferência 
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2.7 Imagem e Reputação 

 

A palavra imagem é oriunda do latim imãgo,inis significa semelhança, 

representação, retrato e de acordo com dicionário, um dos significados é “conceito 

genérico resultante de todas as experiências, impressões, posições e sentimentos que 

as pessoas apesentam em relação a uma empresa, produto, personalidade, etc.” 

(FERREIRA, 1999, p.1077).   

A imagem de uma organização é a forma como o público a visualiza. Uma 

instituição pode possuir diferentes imagens perante os seus diversos públicos, sejam 

elas positivas ou negativas, dependerá da forma como é comunicada e percebida 

pelos públicos. A identidade da organização é a manifestação visual de sua realidade, 

ou seja, como é transmitida, pelos seus veículos comunicação e como é percebida 

pelo público. Desta forma, a imagem pode ser considerada um reflexo da sua 

identidade.  

Imagem tanto pode enriquecer, como pode levar à falência. Tanto 
pode empregar alguém, como pode demitir. Pode condenar algo ou 
alguém a alguma coisa, levar alguém ao suicídio ou ao pódio. 
Envergonhar ou encher de orgulho. Imagem é poderosa. (NEVES, 
1998, p. 63). 
 

A imagem transmitida pela organização deve ter precisão quanto a sua 

realidade institucional, o público necessita realizar um balanço das percepções que 

possui, sejam elas positivas ou negativas. Compreender a identidade e a imagem é 

conhecer com profundidade a razão de ser da instituição; 

As percepções ocorrem mesmo antes dos públicos interagirem com 
as organizações. Isto ocorre pelas leituras efetuadas, pelo contato 
com as pessoas que já interagiram e nos símbolos visuais que são de 
domínio público [...] No entanto, depois de se relacionarem com a 
organização, os públicos podem ter uma imagem diferente da que 
tinham antes. (MACHADO, 2007, p. 52). 
 

Os públicos-alvo de uma organização realizam leitura distintas de produtos que 

são relativamente semelhantes, embasados na imagem que possuem das 

organizações. A imagem precisa ser construída de forma consolidada e necessita ter 

vantagem competitiva perceptível para seus públicos.  

Para Neves (1998, p. 64) a “percepção é a captação de atributos, existentes ou 

não, reais ou imaginários, obtidos na entidade. Ela é tão forte para o observador que 

acaba virando realidade para ele [...] Percepção é realidade”. 
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 A imagem é a matéria-prima utilizada pela organização para obter diferenciação 

no intuito de melhorar e/ou preservar a sua reputação diante dos seus stakeholders6. 

Contudo, devido às mudanças advindas do surgimento de um ecossistema digital7 as 

relações têm se tornado cada dia mais transparentes e rápidas. A tecnologia é um 

produto disponível e necessário à sociedade, fato que permite uma reprodução rápida 

de todo e qualquer tipo de conteúdo.  

Na sociedade atual os conceitos de vida pública e vida privada confundem-se 

facilmente e tornam-se sinônimos. Por esse motivo, preservar a imagem e a reputação 

de uma organização é um caminho árduo e hostil a se percorrer. 

No tempo dos nossos avós, era relativamente bem mais fácil 
diferenciar a esfera pública do universo privado. Público era aquilo que 
se acontecia provavelmente em um espaço aberto na presença de 
uma audiência. Já os domínios privados pressupunham um 
acontecimento provavelmente confinado, em um ambiente fechado, 
na presença de poucos. (ROSA, 2006. p. 104). 
 

Devido a essas alterações no cenário cultural, torna-se de fundamental 

importância o uso de estratégias que sejam capazes de evitar possíveis ruídos, que 

por sua vez podem causar desgaste ou até mesmo a destruição e aniquilação da 

reputação e imagem seja de instituições ou de personalidades midiáticas em um curto 

espaço de tempo. 

Para que se construa uma reputação idônea faz-se necessário despertar a 

atenção dos públicos-alvo a fim de se obter o objetivo pretendido. 

A reputação não garante a escolha, mas a ausência dela pode servir 
como um passaporte para o descarte. Por isso é tão importante lutar 
pela reputação, defende-la, protegê-la, olhar o impacto que inúmeras 
estratégias e iniciativas que tomamos terá sobre ela. (ROSA, 2006, p. 
123). 
 

Reputação significa “ato ou efeito de reputar, conceito de alguém ou algo goza 

num grupo humano, renome, estima, fama” (HOUAIS, 2001, p. 2434). 

Os públicos necessitam confiar nas instituições e/ou personalidades públicas a 

que se destina seu interesse para que se possa construir uma reputação respeitável. 

 

                                                           
6 Os stakeholders são os públicos estratégicos das organizações, ou seja, são todos os grupos que 

influenciam ou são influenciados pelas ações de uma instituição.  

7 O ecossistema digital engloba todos os recursos e mídias disponíveis por meio da internet para 

assegurar o acesso à informação. 
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Reputação não é sinônimo de vitória: você pode ser um vencedor e ter 
uma péssima reputação pelo modo como venceu. Reputação não é 
sinônimo de força: você pode ser um peso pesado em seu campo de 
atuação, mas sua reputação pode ser peso pena. Reputação antes de 
tudo é aquilo que, quando você tem, torna-se mais fácil confiar em 
você. (ROSA, 2006, p. 125).   
 

A forma de construir estes relacionamentos estáveis de reputação é por meio 

das Relações Públicas com a utilização de ferramentas apropriadas para cada tipo de 

comunicação. 

A reputação representa um dos principais ativos de uma empresa, ela 
demora a ser construída, mas quando consolida, constitui-se em 
vantagem competitiva para a empresa em relação aos seus 
concorrentes. (DOWLING apud VANCE e ÂNGELO, 2007, p. 94). 
 

Pequenas falhas podem comprometer a reputação em uma escala muito maior 

do que se poderia prever. Por esse motivo é essencial ter uma gestão de comunicação 

organizacional que seja capaz identificar oportunidades e ameaças para conseguir 

transmitir mensagens e fortalecer uma reputação estrategicamente.  

 
As organizações melhor posicionadas em reputação são aquelas que 
trabalham melhor seu processo de comunicação dentro de cinco 
dimensões: visibilidade, transparência, instintividade, consistência e 
autenticidade. (FOMBRUN E VAN RIEL apud ALMEIDA, 2005, p. 
123). 
 

Ao trabalhar estas características faz com que consigam garantir uma posição 

diferenciada, porque a visibilidade faz com que o público tenha uma boa visualização 

da imagem e da reputação das organizações; a transparência apresenta a 

organização como ela é; a instintividade é ter instinto para identificar oportunidades e 

ameaças; a consistência é ter firmeza e estabilidade e autenticidade é ser verdadeiro 

em suas ações.  

No caso de personalidades públicas é de fundamental importância que o 

público crie vínculos emocionais para que se estabeleça este relacionamento. De 

acordo com Vásquez (2007, p. 202), “o consumidor vincula uma marca não só com 

uma qualidade física do produto, mas como uma série de associações emocionais e 

sociais que ela transmite”. 

Inserido neste contexto é possível realizar o recorte da dupla sertaneja Zezé e 

Camargo & Luciano que consegue criar estes vínculos emocionais com seus públicos 

por meio da imagem e reputação construídas nestes 23 anos de trajetória profissional. 

 



41 
 

2.8 Celebridades 

 

Ana Lúcia Medeiros (2009) destaca que desde a década de 1950 os artistas 

procuravam, na cultura de massa, material para compreender e agir em relação à 

sociedade capitalista, de forma a ascender sua imagem e vender sua arte para uma 

elite. Contexto que alonga a ideia de Indústria Cultural proposta pela Escola de 

Frankfurt, no período pós-guerra.  

Na década de 50, houve o surgimento da televisão, que hoje, no processo de 

construção da celebridade, mantém-se como o meio de comunicação de massa de 

maior relevância e recebe o reforço de jornais, revistas, emissoras de rádio e das 

redes sociais. 

Ainda segundo Ana Lúcia Medeiros, o formato de exposição dos artistas 

voltado para a sua popularização e glamorização é o mesmo nos Estados Unidos, na 

Europa e no Brasil. “Vida privada e profissional se fundem e confundem o leitor, que 

sente aproximação com os personagens expostos nas páginas impressas ao mesmo 

tempo em que reconhecem a distância que os separa” (2009, p. 2). 

De acordo com o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa o termo celebridade, 

refere-se a um personagem de grande fama, renome, glória, reputação, 

características que se associam ao conceito de credibilidade.  

No campo jurídico no Brasil, este termo apresenta algumas formas de 

abordagem, dentre elas o Código Civil (Artigos 20 e 21) defende o direito de 

privacidade às pessoas públicas e a legislação brasileira respalda, portanto, a 

existência dos advogados das celebridades. O Código de Defesa do Consumidor, por 

sua vez, tem diretrizes voltadas para a capacidade que pessoas famosas têm de 

influenciar os cidadãos, gerar confiança de forma a envolver sentimentalmente o 

consumidor por transmitir a ideia de seriedade e responsabilidade. 

Diante deste contexto, Medeiros evidencia que ao atribuir à celebridade uma 

função social, por ser capaz de impor comportamentos e alterar costumes, as relações 

que envolvem celebridade e público ultrapassam a esfera do mercado de consumo.  

Na contemporaneidade adotamos o termo, e sinônimos como famosos, 

estrelas, ídolos, para fazer referência aos personagens construídos pela mídia, 

associados ao glamour, à visibilidade midiática e à esfera de produto cultural. Nota-se 

que de acordo com Leo Braudy (2007), a busca pela fama é uma marca da 

humanidade, já que “o desejo de reconhecimento é uma parte da natureza humana, 
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especialmente sensível tanto às estruturas sociais como ao modo e à extensão das 

comunicações em uma sociedade” (BRAUDY, 2007, p. 182). 

A mídia é uma criação onipresente na vida social contemporânea, portanto para 

alcançar o status de celebridade uma personalidade deve agir como ator e se conectar 

ao ciberespaço, de forma a tornar possível o acesso e admiração por parte da 

sociedade. Obter fãs, fanáticos, que se dediquem a expressar suas admirações a ele, 

ao ídolo. 
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3 Palco 

3.1 Histórico Institucional 

 

Helena Neris e Francisco Camargo, naturais de Pirenópolis, pequena cidade 

do interior de Goiás, se conheceram em 1956 na Festa de Sant’Ana, acontecimento 

tradicional da região, e tiveram nove filhos: Mirosmar, Emival, Marlene, Emanoel, 

Wellington, Walter, Welson, Werley e Maria Lucier. 

Desde o início da formação da família, Francisco desejava que seus filhos mais 

velhos formassem uma dupla de música sertaneja, então quando Mirosmar completou 

quatro anos de idade Francisco lhe deu sua primeira gaita e em três dias o menino já 

sabia tocar “Cana Verde” de Tonico e Tinoco. Logo após aprender a tocar seu primeiro 

instrumento, Mirosmar ganhou um acordeão que aprendeu a tocar com o sanfoneiro 

Zé do Fole, uma nota ensinada foi o suficiente e se tornou autodidata no segundo 

instrumento. Com o nascimento do segundo filho, o pai viu a oportunidade de 

concretizar seu desejo e formar uma dupla de música sertaneja. 

Em 1974 a família se mudou para Goiânia (GO), em busca de tratamento para 

um dos seus filhos portador de poliomielite. Um dia, sem nada para comer em casa 

Mirosmar pegou seus instrumentos musicais e saiu com Emival para se apresentar 

em uma estação de trem da cidade. Nesse dia voltaram para casa com muito dinheiro, 

o que impulsionou a criação da dupla Camargo & Camarguinho, em referência ao 

sobrenome da família. 

O pai passou a leva-los para se apresentarem em programas de televisão e de 

rádio, mas, devido à dificuldade de cuidar da carreira dos filhos, por ter que trabalhar, 

Francisco deixou que fossem empresariados por pessoas com mais experiência e 

contatos.  

O primeiro empresário foi Mirandinha, que iludiu a família, disse que os 

transformaria em artistas de sucesso, porém desapareceu com as crianças por três 

meses, por este motivo o pai dispensou os serviços do empresário e voltou a assumir 

a carreira de Camargo & Camarguinho.  

Ele os levava às rádios, à televisão e para apresentações em outras cidades, o 

que os possibilitou conhecer Valdo Lima, profissional que veio a se tornar o novo 

empresário da dupla, e os renomeou de Daby & Deiberson.  
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No retorno de um show com Valdo, realizado perto do Município Maranhense 

Imperatriz, no final do ano de 1974, um acidente de carro tirou a vida de Emival. Após 

o acidente, Mirosmar ficou traumatizado por um tempo e se negou a cantar 

novamente. Mas, em 1975 decidiu formar dupla com o pai de um amigo e deu início à 

dupla Neilton e Mirosmar, e cantaram juntos por cerca de um ano.  

Em 1978, Mirosmar foi convidado para tocar sanfona com o trio “Os Caçulas 

do Brasil” e adotou o nome artístico Zé Neto, chegou a gravar um disco com o trio e 

quando o grupo acabou formou a dupla Zazá e Zezé, com um de seus companheiros 

do antigo grupo e gravaram três long plays, porém a parceria não continuou por 

incompatibilidade de planos de carreira, Zazá queria reconhecimento regional e Zezé 

nacional.   

O nome Zezé Di Camargo surgiu quando ele resolveu gravar uma música de 

composição da cantora Fátima Leão. Na construção do novo nome artístico ele 

resolveu utilizar o Di por acreditar ser mais sofisticado que a preposição De, e de fácil 

memorização para as crianças. Com o novo nome levou uma fita cassete com a 

música para um amigo produtor que trabalhava em uma gravadora em São Paulo, 

mas naquele período a gravadora só lançava tema de novela e não estava 

contratando novos artistas.  

Em 1987, Zezé mudou-se para São Paulo, em busca de carreira solo. Assinou 

contrato com a gravadora Três M, que contratou na mesma época a dupla Leandro & 

Leonardo; Zezé lançou um disco no mesmo período que eles. No segundo disco, 

Leandro & Leonardo decidiram gravar a música “Solidão” escrita por Zezé, e fizeram 

sucesso, tanto como outras duplas que cantavam letras de sua autoria. Zezé ainda 

não fazia sucesso e naquela época e todos o orientavam a formar uma dupla, pois, 

quem cantava solo não daria certo. 

Welson é o sétimo filho de Helena e Francisco e irmão de Mirosmar, e sempre 

foi apaixonado por livros, novelas e música. Welson tinha veneração pelo irmão mais 

velho e seu dom artístico, então quando chegava tarde em casa sempre mentia para 

os pais que estava cantando no Clube Bavária, que ficava localizado na cidade em 

que viviam, mas que na verdade ele nem conhecia.  

No natal de 1989 Zezé foi visitar a família em Goiânia e cantou “Cara ou Coroa”, 

do grupo Menudo, com o irmão Welson, para Zezé o irmão cantou corretamente. Ele 

precisava mesmo encontrar um parceiro, pois recebeu propostas de algumas 

gravadoras que assinariam contrato se formasse uma dupla, então escreveu uma 



46 
 

música em um papel, e prometeu a Welson que se ele cantasse direito iria chama-lo 

para gravar com ele no próximo disco, e assim aconteceu. No dia 11 de janeiro de 

1990, Welson foi para São Paulo e encontrou dificuldades para conseguir acompanhar 

o irmão, como Zezé era autodidata, não conseguia ensinar nenhuma técnica vocal. 

Após muitos ensaios, Welson estava musicalmente preparado e fez questão de 

escolher seu nome artístico: Luciano. Com o nome da dupla definido “Zezé Di 

Camargo & Luciano” assinaram contrato com a gravadora Copacabana. 

No início, o diretor artístico da gravadora não autorizou o lançamento de um 

disco da dupla por não considerar as músicas boas para vendas comerciais, e esta 

situação impulsionou Zezé a compor a música É o Amor, que iria alavancar suas 

carreiras. Embora ele considera-se a música boa não sabia como convencer o diretor 

a acrescenta-la no disco, pois o repertório já estava fechado, o contrato havia sido 

assinado para a gravação de 12 músicas, seis de um lado e seis de outro. Para 

convencê-los Zezé disse que “baixou uma alma divina” e que tinha visto Deus, e disse 

que 13 era seu número da sorte. A música entrou no repertório do disco, que ainda 

não tinha previsão de lançamento. 

Zezé e Luciano foram passar o natal com a família e levaram com eles o 

cassete com a gravação do novo trabalho. A previsão de lançamento pela gravadora 

era para junho de 1991. Foi então que Zezé teve a ideia de levar a fita para a Rádio 

Terra de Goiânia para avaliar como o público iria reagir. Em três dias a música havia 

virado um sucesso, as pessoas telefonavam para rádio local pedindo para toca-la.  

O pai, senhor Francisco, então, teve a ideia de comprar fichas telefônicas e 

distribuir entre a família e amigos, todos deviam ligar na rádio e pedir para tocar a 

música. Em uma semana, a música já tinha alcançado os primeiros lugares, das mais 

tocadas, nas rádios e as lojas estavam atrás da gravadora para saber quando seria 

lançado o disco. 

Na volta para São Paulo, Zezé parou em um posto de gasolina e comprou uma 

fita falsificada para levar na gravadora. Quando entregou ao diretor ele se assustou e 

Zezé se fez de desentendido, dizia que não sabia como a música havia vazado. Assim, 

o diretor adiantou o lançamento do long play para o dia 19 de abril de 1991. E, em 

pouco tempo, a música já estava conhecida no País inteiro. O primeiro show 

aconteceu dia 9 de junho de 1991, em Araguaína (Tocantins), estava lotado e como 

as outras músicas não eram muito conhecidas, eles cantaram “É o amor”, três vezes. 
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Em seis meses a dupla ganhou disco de platina duplo por 750.000 cópias 

vendidas e em um pouco mais de um ano venderam um 1.000.000 de cópias.  

Neste mesmo ano, 1991, a dupla criou, em sete de novembro, a empresa ZCL 

Produções Artísticas, com o objetivo de manter uma assessoria à carreira da dupla. 

Desde então, Emanuel (um dos filhos de Francisco e Helena, irmão da dupla) atua 

como empresário no empreendimento. Esta empresa também tornou-se responsável 

pela Central de Atendimento ao Fã da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, que passou 

a existir também em 1991 com o objetivo de atender e tirar as dúvidas dos fãs, além 

de, estreitar o relacionamento fã e ídolo. O título de fã oficial passou a ser oferecido 

nesta época àqueles fãs que se cadastravam por e-mail, sem critérios de gênero, faixa 

etária, classe social, e outros. Bastava apenas se declarar fã da dupla e colaborar com 

o avanço da carreira.  

O segundo long play da dupla foi lançado em 1992; o terceiro em 1993; o quarto 

e o quinto gravados em espanhol foram lançados em 1994. Em 1995 foi lançado o 

primeiro CD da dupla, somando o sexto álbum; o segundo CD foi lançado em 1996; o 

terceiro, em 1997; o quarto, em 1998; o quinto, em 1999, sendo o primeiro duplo e ao 

vivo. Em 2000 foi lançado mais um CD. E, em 2001, foi lançado o sétimo CD. Em 2002 

foi gravado novamente um CD em língua castelhana, somando o oitavo CD da dupla 

e o primeiro DVD; o nono foi lançado em 2003 e o décimo, em 2004. Nesse mesmo 

ano foi realizada uma pesquisa encomendada pelo Instituto da Cidadania e pela 

Fundação Perseu Abramo, com o objetivo de traçar o perfil da juventude brasileira, 

Zezé Di Camargo & Luciano foram apontados como os artistas preferidos dos 

entrevistados entre 15 e 24 anos. Ainda em 2004 a dupla ganhou o prêmio de melhor 

álbum de música sertaneja e melhor dupla da Academia Brasileira de Letras (ABL). 

Em 2005 foi lançado o 11º CD, o segundo DVD da dupla  e o filme “2 Filhos de 

Francisco”, dirigido por Breno Silveira, co-produzido pela Globo Filmes, Conspiração 

Filmes e ZCL Produções Artísticas, que contava a vida da dupla. O filme teve mais de 

5,6 milhões de espectadores e foi o filme brasileiro mais visto nos cinemas em 2005. 

Em dezembro de 2005 o lançamento do DVD do filme vendeu mais de 600 mil cópias. 

Também nesse mesmo ano a dupla recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de 

música romântica. 

Em 2006 a dupla recebeu o prêmio de melhor dupla de canção popular, Prêmio 

Tim da Música Brasileira e o 12º CD também foi lançado nesse mesmo ano, um ano 

depois, em 2007, o Instituto Datafolha realizou outra pesquisa, dessa vez 
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encomendada pela agência de publicidade F/Nazca Saatchi & Saatchi, que 

entrevistou 2.166 pessoas em 135 cidades de todas as regiões do País, com a 

pergunta: “Qual é o cantor, cantora ou banda que você mais tem escutado?”, 12% dos 

entrevistados escolheram Zezé Di Camargo & Luciano. Quase empatado em primeiro 

lugar com a dupla paraense Calypso que obteve 14%, considerada-se que a margem 

de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Ainda em 2007 recebem 

novamente o prêmio de melhor dupla de canção popular, do prêmio Tim da Música 

Brasileira. 

 O 13º CD foi lançado em 2008. E, em 2009, a dupla recebeu o prêmio de 

melhor dupla de canção popular, lançou o 14º CD, realizou a primeira edição do 

cruzeiro marítimo “É o Amor” e o terceiro DVD. Em 2010 foi lançado o 15º CD e 

também a segunda edição do cruzeiro marítimo “É o Amor”, um cruzeiro nacional de 

quatro dias e três noites que conta como programação shows da dupla. Neste mesmo 

ano, a dupla ganhou novamente o prêmio de melhor álbum de música romântica e o 

prêmio da Música Brasileira e a segunda edição do cruzeiro “É o Amor”. 

 Em 2011 a dupla realizou a terceira edição do cruzeiro e foi aclamada 

novamente com o prêmio de melhor álbum de música romântica e o prêmio de Música 

Brasileira, com o 16º CD em comemoração aos 20 anos de carreira; Neste mesmo 

ano, a Central de Atendimento com o Fã passou a ser administrada pela empresária 

Camila De Cascia em sua empresa, do ramo de assessoria, Microfone Digital, de 

forma a dar continuidade ao posicionamento de criar um bom relacionamento e uma 

fidelização de fãs, com ações que envolviam: sorteios, promocionais, cadastro de 

oficialidade, relacionamento com fã-clubes, atendimentos ao camarim, e inserção nas 

redes sociais. Desde então, a Central é divulgada por meio do site oficial da dupla e 

visa cada vez mais valorizar este público já cativo e aliciar novos fãs. 

Em 2012 veio o 17º CD, quarto DVD e a quarta edição do cruzeiro e no ano de 

2013 foi realizada a quinta edição do cruzeiro e o lançamento do extended play (EP) 

Teorias, em maio de 2014 foi lançado o novo CD da dupla “Teorias de Raul”.  A dupla 

apresenta até abril de 2014 mais de 38,5 milhões de cópias vendidas, de acordo com 

registro da empresa Sony Music.  
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3.2 Briefing ZCL Produções Artísticas e Microfone Digital 

 

 A empresa Z.C.L Comércio Promoções e Produções Ltda, cadastrada no CNPJ 

67.214.197/0001-32 (ANEXO A), como Registro Civil de Pessoa Jurídica, fundada em 

7 de novembro de 1991, no Estado de São Paulo, pelos irmãos Mirosmar José de 

Camargo e Welson David de Camargo (Zezé Di Camargo & Luciano), adota como 

nome fantasia ZCL Produções Artísticas e tem como finalidade assessorar a carreira 

da dupla na música sertaneja. É uma empresa de pequeno porte, de acordo com a 

classificação do SEBRAE, que atua no segundo setor da economia como Sociedade 

Empresária Limitada.  

 A ZCL Produções Artísticas funciona em um escritório na Alameda Mamoré, 

535, 14º andar, Alphaville, Barueri/SP, e tem como empresário Emanoel Camargo. 

Ele é responsável por conduzir os trabalhos de uma equipe de 60 funcionários, desde 

o escritório até a área de montagem de palco, subdivididos em seis departamentos, 

sendo eles: departamento de produção, marketing, jurídico, financeiro, técnica e 

vendas.  

Criada no Estado de São Paulo, a assessoria cresceu de acordo com as 

necessidades da dupla, de forma a desenvolver uma preparação musical de 

excelência, desde o recrutamento dos músicos até a gestão da infraestrutura para a 

entrega do produto final: a performance musical.  

A empresa não possui estatutos internos e/ou regimentos que descrevam sua 

finalidade, no entanto, a gestão do relacionamento da dupla sertaneja com seus 

públicos-alvo é registrada como a razão de sua existência.  

O empresário é responsável também pela comunicação com a empresa 

terceirizada, que por sua vez, é responsável pela Central de Atendimento ao Fã e ao 

marketing digital desenvolvido para a dupla. A empresa ZCL Produções Artísticas não 

possui um organograma e na formação empresarial instituída atualmente todos os 

funcionários são subordinados ao empresário e a dupla. 

 A ZCL não apresenta uma identidade corporativa definida (missão, visão e 

valores), e quanto aos públicos de interesse, a empresa possui poucas técnicas de 

relacionamento específicas para cada público. Para os empregados a empresa 

oferece um sistema de comunicação em nuvens (google drive). A empresa não possui 

nenhuma técnica de comunicação dirigida para os mesmos. Para a imprensa a 

empresa fornece press releases, press kits, imagens fotográficas, CDs e DVDs.  
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A empresa não revela seu faturamento bruto anual e nem o valor destinado 

para a área de comunicação. 

A ZCL Produções Artísticas realiza anualmente uma temporada de shows no 

Citibank Hall em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa temporada geralmente é 

composta por quatro shows em dias seguidos, e destaca-se pelo fato de não possuir 

contratantes para a sua realização, pois, é totalmente organizada pela empresa. 

A empresa terceirizada Microfone Digital, de propriedade de Camila de Cascia 

Agostinho, gerente de Marketing é responsável pelo setor de atendimento aos fãs da 

dupla. Localizada à Rua Campinas, 218, 43, Praia Grande/ SP, a empresa é 

responsável por desenvolver projetos em datas comemorativas nacionais junto aos 

fãs da dupla e manter o relacionamento com esse público.  

Dentre os projetos desenvolvidos pela empresa terceirizada para o 

relacionamento com os fãs, destacam-se projetos como Corrente da Leitura, onde são 

sorteados diversos livros para este público com o intuito de incentivar a leitura, sem 

uma periodicidade, e O Ato de Amar é Eterno, que consiste em distribuir adesivos, 

camisetas e kits personalizados com o nome da campanha, realizado em todo mês 

de outubro em comemoração ao aniversário de casamento de Luciano Camargo, a 

ação é de uso particular do cantor, portanto todas as despesas com material e 

colaboradores são de responsabilidade dele próprio. Além disso, esta empresa é 

responsável por gerenciar as redes sociais, o site, controlar o atendimento dos fãs no 

camarim durante os shows, elaborar e realizar sorteios de ingressos e kits 

promocionais, e o cadastro de Fã-clubes.  

No ano de 2014 a Central de fãs realizou seis promoções nas redes sociais da 

dupla. A primeira promoção do ano teve início no dia primeiro de fevereiro e foi 

encerrada dia 26 de fevereiro, e consistia em sortear três pessoas por semana para 

ganhar uma cesta com produtos de beleza da empresa Cordial Cosméticos. 

A segunda promoção foi em razão ao dia do fã, que é comemorado no dia 18 

de março. O promocional teve início no dia 24 de março e foi encerrado no dia 28 de 

março. Todos os dias eram sorteados três perfumes da marca Zezé Di Camargo & 

Luciano, postais e adesivos da dupla para 10 fãs, ao final da promoção 50 fãs foram 

contemplados. 

O terceiro promocional foi realizado no mês de aniversário de carreira da dupla. 

Foram sorteados ingressos para os shows de Brasília no dia 10 de abril de 2014 e 

para o show de Goiânia no dia 11 de abril de 2014. Para participar do sorteio o fã 
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deveria comprovar que possuía ou iria completar no ano de 2014, a mesma idade que 

a dupla possui de carreira, ou seja, 23 anos. 

O quarto foi em comemoração ao dia das mães, teve início no dia sete de maio 

e foi encerrado no dia 10 de maio, foram contemplados três ganhadores, o 

promocional foi em parceria com a Cordial Cosméticos e o prêmio atribuído a essa 

promoção foi uma cesta com produtos de beleza. 

O quinto promocional sorteou um par de convites para participar do lançamento 

do novo CD da dupla, realizado no dia 16 de julho, em São Paulo. 

E o sexto, foi criado para divulgação da música de trabalho “Flores em Vida”. 

Embora seu lançamento tenha acontecido em maio, e o lançamento do CD em julho 

de 2014, este promocional teve início no dia 22 de setembro e foi encerrado dia 02 de 

outubro de 2014.  Para participar da promoção os fãs deveriam enviar suas histórias 

de amor pelo site da dupla, todos os dias uma história era escolhida pelos funcionários 

do setor de marketing e o ganhador recebia no endereço cadastrado no site um buquê 

de flores. Para realização desta promoção foi estabelecida uma parceria com a 

empresa Giuliana Flores. 

Além desses seis promocionais, foi realizada no mês de outubro a campanha 

anual “O ato de amar é eterno”, foram distribuídos adesivos em oito cidades do Brasil 

e Buenos Aires - Argentina. 

A Central de Fãs disponibiliza como canais de comunicação no site da dupla o 

contato telefônico (11) 4063.5733 e (11) 4063.7145 e e-mails específicos para as 

solicitações de atendimento ao camarim (camarim@zezedicamargoeluciano.com.br), 

para o cadastro de Fã-clubes (faclube@zezedicamargoeluciano.com.br), para a 

participação de promocionais (promoção@zezedicamargoeluciano.com.br) e para 

dúvidas e contato em geral (atendimento@zezedicamargoeluciano.com.br).  

Não existe nenhuma normativa oficial que estabeleça o atendimento ao 

camarim da dupla durante os shows e nem um critério para a escolha dos fãs que 

terão acesso a este direito. As regras divulgadas pela equipe de marketing, quando 

questionados pelos fãs por e-mail, telefone, e/ou presencialmente, são que 70% das 

vagas são disponibilizadas para os membros de Fã-clubes e 30% para os fãs não 

cadastrados. Não há uma quantidade especifica de vagas estabelecidas, mas em 

média são liberadas cinco vagas de camarim para o atendimento ao fã. A preferência 

é dada aos fãs que não conhecem a dupla, independentemente se pertencem ou não 

a um Fã-clube. Na semana que antecede o show, os fãs que desejam entrar no 

mailto:camarim@zezedicamargoeluciano.com.br
mailto:faclube@zezedicamargoeluciano.com.br
mailto:promoção@zezedicamargoeluciano.com.br
mailto:atendimento@zezedicamargoeluciano.com.br
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camarim devem entrar em contato com a central e solicitar o seu pré-cadastro. O 

atendimento é definido um dia antes do show pelo produtor da dupla, caso seja 

autorizado, a equipe de marketing escolhe os fãs que visitarão o camarim e promove 

a divulgação. 

Em contrapartida em todos os shows há liberação para o atendimento ao 

camarim por parte do contratante do evento, que costuma receber em média 20 vagas, 

e/ou por parte de promocionais de rádio ou imprensa.  

Quanto aos fãs oficiais o controle de cadastros de Fã-clubes é realizado 

manualmente por meio de planilhas no excel, os membros são cadastrados duas 

vezes, primeiro em uma planilha do excel própria do Fã-clube e posteriormente em 

uma planilha geral, para facilitar a busca geral dos dados. 

 Semestralmente a ZCL Produções Artísticas promove uma reunião com os 

gestores dos departamentos com a finalidade de planejar os próximos seis meses de 

atuação, e nesse período não há necessidade dos departamentos prestarem contas 

sobre o que está ocorrendo, uma vez que, cada um tem sua autonomia para atuação 

e resolução de problemas. 

 Todos os e-mails enviados pela empresa possuem uma assinatura eletrônica, 

com o número de contato, site e as redes sociais da dupla. (ANEXO B) 

Em 2014, a ZCL Produções Artísticas tem como objetivos a realização de 200 

shows no ano, e trabalhar com o lançamento da música de trabalho Flores em Vida, 

o CD Teorias de Raul, o clipe da música de trabalho e o lançamento da nova turnê, 

Flores em Vida. 

. 
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3.2.1 Briefing Zezé Di Camargo & Luciano 

 

Para melhor compreensão do tema a agência Lumière considera importante 

contextualizar uma abordagem sobre a carreira da dupla, que foi fator fundamental 

para a criação da empresa objeto deste trabalho, a ZCL Produções Artísticas. 

Zezé Di Camargo, 51 anos, e Luciano 41 anos, completaram este ano 23 anos 

de carreira na música sertaneja brasileira, com sucessos também gravados em outras 

línguas.  

Atualmente a dupla trabalha com a música “Flores em Vida”, lançada em abril 

de 2014 e com o novo CD de trabalho “Teorias de Raul” lançado no dia 16 de julho, 

na casa de show Brook’s em São Paulo. 

No dia 13 de setembro foi lançado no programa Altas Horas da Rede Globo, o 

clipe desta música de trabalho da dupla. O final do clipe, foi decidido pelo público por 

meio de votação no site do programa. O resultado da votação, que gerou o clipe 

completo, foi divulgado no dia 20 de setembro no programa de televisão Altas Horas. 

No ano de 2014, até outubro, a dupla realizou 88 shows nacionais e seis 

internacionais, participou de 14 programas de televisão e 16 programas de rádio. Além 

disso, em maio, eles apareceram em 46º lugar no ranking social da revista 

americana Billboard, de acordo com o site da entidade, que afere a popularidade dos 

cantores na internet. 

Nesse contexto, destaca-se que a fim de promover interação social com seus 

públicos de interesse e se tornar agentes no ciberespaço, a dupla sertaneja Zezé Di 

Camargo & Luciano possui até outubro de 2014: Um web site oficial da dupla 

(http://zezedicamargoeluciano.uol.com.br/) dividido em abas específicas para o 

interesse de quem o acessa,  exemplo: agenda; fã clube; imprensa; Uma página oficial 

no Facebook desde 2009 (zezedicamargoeluciano), com mais de 7.000.000 de 

curtidas; Uma conta no Twitter (@zcloficial) desde 2009 com mais de 702 mil 

seguidores; dois canais oficiais de música no Youtube 

(http://www.youtube.com/user/zezedicamargoluciano) sem atualização desde 2012, e 

(https://www.youtube.com/user/ZezeeLucianoVEVO); Além de um perfil no Instagram, 

com mais de 265 mil seguidores.  

No mês de maio de 2014 foi lançado as redes sociais “Sou Fã ZCL” o Facebook 

possui mais de 1.700 curtidas, Twitter com 200 seguidores e Instagram com mais de 

1.600 seguidores. 

http://zezedicamargoeluciano.uol.com.br/
http://www.youtube.com/user/zezedicamargoluciano
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Todas as redes sociais e o site da dupla, são gerenciados pelo departamento 

de marketing, ou seja, pela empresa Microfone Digital, com exceção do canal VEVO 

do YouTube, que é gerenciado frequentemente pela gravadora Sony Music. 

A dupla possui 71 Fã-clubes oficiais, que juntos totalizam 1.650 membros 

cadastrados na Central de Atendimento ao Fã da empresa ZCL Produções Artísticas. 
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3.3 Análise de Cenários 

 

 Com o propósito de verificar o posicionamento estratégico da dupla, no 

mercado em que atua desenvolve-se esta análise de cenário. Com base na técnica 

da análise SWOT, apresenta-se um quadro com características embasadas em um 

olhar sensitivo as figuras públicas, que desenvolvemos ao longo de dados recolhidos, 

e situações vivenciadas.  

O termo SWOT é uma sigla natural do idioma inglês, que traduzido representa 

as iniciais das palavras: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats) de uma empresa. 

No que se refere as forças da dupla consideramos o fato da Central de 

Atendimento ao Fã trabalhar em prol da divulgação, e, de um relacionamento 

estratégico, de referências do mercado musical sertanejo, a dupla Zezé Di Camargo 

& Luciano. Fato esse possível por outro fator representativo: uma produção musical 

ininterrupta da dupla, que garante o reconhecimento no mercado e possibilidade de 

consolidação da carreira. Vale-se também o fato da Central saber da existência de 

inúmeros fãs, de ambos gêneros, diversas faixas etárias e localidades, inclusive 

internacionais, e obter o cadastro de uma amostra deste universo organizados em fãs 

clubes oficiais e ativos. Além disso, registra-se o apoio de seguidores nas redes 

sociais, o que facilita o trabalho de divulgação e relacionamento. 

Em relação as fraquezas, registra-se o fato de não se dar a devida atenção aos 

fãs da dupla, carro chefe da consolidação da carreira, uma vez que este serviço é 

terceirizado. Esta falta de atenção se reflete em limitações irregulares no 

relacionamento com o este público deixando de o tornar estratégico para apenas o 

manter. Restrições que podem ser vistas na incoerência das condições para acesso 

ao camarim, na demora da divulgação de informações sobre a dupla, sobre 

participações em programas de TV e rádio, divulgação dos vencedores de promoções, 

e no envio dos produtos sorteados, o que causa desconforto, chateação e 

reclamações por parte dos fãs da dupla, e abre portas para o decesso da carreira da 

dupla, e fracasso de sua assessoria. 

Isto acontece devido a outro fator representativo de fraqueza: a Central de 

Atendimento ao Fã estar distante geograficamente do deparamento que faz parte, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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departamento de Marketing da ZCL Produções Artísticas, o que provoca uma 

incoerência na comunicação sobre os acontecimentos da carreira da dupla e 

consequentemente limitações no relacionamento. Identifica-se como um dos maiores 

problemas de relacionamento a falta de uma regulamentação de atendimento ao fã, 

de forma a promover ruídos na comunicação. Outro fator determinante é referente ao 

site da dupla, que há áreas reservadas aos contratantes e aos radialistas em 

funcionamento, porém, a área reservada aos fãs nunca funcionou, encontra-se em 

construção desde que entrou no ar em março de 2014, e as redes sociais que 

funcionam atualmente como plataforma para divulgação de postagens da dupla em 

suas redes pessoais. 

No que tange as oportunidades da dupla, consideramos a existência da Central 

de Atendimento ao fã, que presta um serviço exclusivo a este público essencial para 

a dupla, e a ZCL trabalhar com artistas que fazem parte do gênero musical mais 

ouvido no País, o sertanejo, segundo pesquisa do IBOPE em 2014, além de, ser 

responsável, por gerenciar produções musicais autorais, inclusive para outros artistas, 

e parcerias. Uma oportunidade de relacionamento pode ser vista na popularidade da 

dupla na internet, 46º lugar no ranking social da revista americana Billboard, uma vez 

que registra-se um avanço no uso das redes sociais por pessoas no mundo todo. 

Pessoas estas que trazem outra oportunidade ao procurar por promoções e sorteios. 

Quanto as ameaças, registra-se a concorrência direta com artistas mais jovens, 

intitulados sertanejos universitários, que já atuam e são consagrados no mercado e 

que atingem a parcela mais jovem do mercado sertanejo o que prejudica a conquista 

de novos fãs para a dupla. Outra ameaça é que os jovens sertanejos surgem com 

assessorias que possuem técnicas de atuação em novas frentes, principalmente 

tecnológicas. Outro ponto detectado é o fato da dupla manter uma auto gestão de 

imagem nas redes sociais, o que pode gerar crises de imagem pela exposição 

ineficiente nas redes sociais. Não possuir ações sólidas que valorizem o fã, é 

considerada pela Lumière como outra ameaça à carreira da dupla. 
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Quadro 2 - Análise SWOT 
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3.4 Pesquisas 

A agência Lumière Assessoria em Comunicação realizou três diferentes 

pesquisas: de observação com a ex-funcionária Alini Fernanda Farias dos Santos 

Joly, quali-quantitativa com os fãs da dupla, e qualitativa com a gerente de marketing 

Camila de Cascia Agostinho. 

Os relatórios das pesquisas, desenvolvidos de acordo com as respostas 

coletadas, tornará possível para a agência comprovar o diagnóstico criado e 

informações que corroboraram o briefing da empresa e o da dupla e, assim, sugerir 

um plano de ações eficaz para criar, manter e consolidar este relacionamento 

estratégico.  

A pesquisa de observação aconteceu no período de novembro de 2012 a maio 

de 2014, pela ex-funcionária Alini Fernanda Farias dos Santos Joly. 

A pesquisa realizada no período de 04 a 15 de setembro, com os fãs da dupla 

sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, de caráter quali-quantitativo, com 15 perguntas 

abertas e fechadas, algumas eram obrigatórias e outras para complementar a 

resposta daqueles que haviam respondido positivamente ou negativamente a questão 

anterior, adota como objetivo específico questionar e registrar a opinião do público 

alvo deste trabalho, em relação ao serviço de atendimento oferecido.   

 A pesquisa qualitativa com a responsável pela Central de Atendimento ao Fã, 

Camila de Cascia Agostinho, se deu presencialmente no dia 03 de novembro, e foi 

realizada por meio de um questionário de 14 perguntas previamente elaborado, que 

tem como objetivos identificar a estrutura organizacional e as ferramentas de 

comunicação utilizadas com os públicos estratégicos da ZCL Produções Artísticas e 

entender a razão de ser e o funcionamento da Central de Atendimento ao fã. Foi 

questionado sobre ações específicas para este público, regularidade de normativas, 

acesso ao camarim, gerenciamento de redes sociais, oficialidade dos fãs e suas 

vantagens e as dificuldades deste setor da empresa.  

Apresenta-se a seguir infográficos, produzidos pela agência Lumière, 

desenvolvidos a partir de dados fornecidos pela ZCL Produções Artísticas, que 
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representam o universo de fãs oficiais, objeto neste Projeto Experimental, e 

contextualizam as pesquisas posteriormente desenvolvidas. 
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Figura 1 - Percentual de fãs, no Brasil, por região. 
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Gráfico 1 - Percentual de fãs oficiais, no Brasil, por sexo. 
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Gráfico 2 - Percentual de fãs oficiais, no Brasil, por faixa etária. 
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3.4.1 Pesquisa de observação 

 

O presente relatório é uma síntese das observações realizadas na empresa 

Microfone Digital responsável pela Central de Atendimento ao Fã da empresa ZCL 

Produções Artísticas, durante o período de um ano e seis meses, novembro de 2012 

a maio de 2014, pela ex-funcionária Alini Fernanda Farias dos Santos Joly. 

Observou-se que existem algumas deficiências no relacionamento com os fãs 

da dupla. Uma delas é a falta de estrutura e a devida atenção aos Fã-Clubes 

cadastrados oficialmente. 

Todo o cadastro é realizado em planilhas no programa Excel e alterado 

manualmente pelos funcionários da Central de Atendimento ao Fã, quando solicitado 

pelo presidente do Fã-clube. Esse processo envolve alterações de dados cadastrais 

e inclusão ou exclusão de membros. Porém, devido à grande quantidade de Fã-clubes 

cadastrados, esse procedimento demorava para ser executado, uma vez que envolvia 

uma série de etapas para que fosse realizado. Além disso, não existe nenhum 

promocional oficial especificamente direcionado aos presidentes de Fã-Clubes e nem 

para os fãs que são oficialmente cadastrados. 

Outra deficiência encontrada é em relação às promoções executadas pela 

organização. Os promocionais realizados não estão de acordo com a Lei No 5.768, de 

20 de dezembro de 1971, que rege sobre distribuição gratuita de prêmios, uma vez 

que acontecem independentemente de autorização da Secretária de 

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda do Brasil ou da Caixa 

Econômica Federal. E também não obedecem, por vezes, ao artigo 5º do Decreto 

70.9951, de 09 de agosto de 1972 que estabelece o prazo de 30 dias para a entrega 

do prêmio ao ganhador.  

Em alguns casos os prêmios atrasaram para serem entregues em torno de 60 

dias a contar da data de divulgação dos resultados. Este fato devia-se a algumas 

ocasiões em que os sorteios foram efetuados sem que a premiação estivesse pronta 

para o envio ou sem que houvesse verba para envio do prêmio.  

Observou-se que, quando ocorria esta situação gerava insatisfação entre os 

ganhadores que reclamavam da falta de comprometimento e confiabilidade dos 
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sorteios realizados pela dupla. Essas reclamações eram registradas por telefone, e-

mails e principalmente pelas redes sociais.  

Outro aspecto é a ausência de regulamentos e normatizações que estabeleçam 

critérios claros para o cadastro de Fã-Clubes e para o atendimento ao camarim. No 

caso dos Fã-Clubes, 5% dos fãs cadastrados têm idades de 3 a 15 anos. No ato do 

cadastro as datas de nascimento não são verificadas, e não existe nenhuma regra 

que estabeleça uma idade mínima. 

Quanto ao camarim as regras não são divulgadas nas redes sociais e tão pouco 

pelo site oficial. As condições para a participação são enviadas por e-mail ou 

explicadas por telefone, quando solicitado pelo fã. O cadastro sempre é realizado, 

porém, não há camarim em todos os shows, pois, as vagas para a Central de 

atendimento ao Fã, não são determinadas previamente como as vagas do contratante 

e das rádios divulgadoras. A definição para o atendimento ao camarim é informada 

somente um dia antes do show, e a quantidade de vagas destinadas é relativamente 

inferior às oferecidas para os contratantes e para as rádios. 

A empresa ZCL Produções artísticas não possui nenhum organograma, isso 

faz com que exista certa confusão em relação à subordinação dos funcionários aos 

setores da organização. Além disso, a instituição não possui missão, visão e valores 

o que dificulta o entendimento dos colaboradores quanto a razão de ser da empresa. 

O escritório da ZCL está localizado em Barueri na capital de São Paulo, e a 

Central de atendimento ao Fã está localizada em Praia Grande, litoral sul de São 

Paulo. Essa distância prejudica a comunicação entre os setores. Muitas vezes os 

funcionários da Central encontram dificuldades em conseguir informações 

importantes, como por exemplo: para que algum conteúdo seja divulgado nas redes 

sociais e no site, é necessária a criação de uma arte, se a informação é recebida em 

cima da hora, não é possível que ela seja publicada nos canais de maior alcance. 

Em relação às redes sociais, constatou-se que não existe nenhum critério e 

exclusividade em relação as postagens, pois, todo o conteúdo exposto nos perfis 

pessoais do Zezé Di Camargo e do Luciano Camargo no Instagram, são divulgados 

nas redes sociais oficiais.  
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 Detectou-se que apesar da dupla possuir um diferencial que é o departamento 

exclusivo para atender os fãs, esse mesmo departamento não possui planejamento e 

nem ferramentas adequadas para atender a grande demanda que existe com a 

carreira da dupla. 
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3.4.2 Pesquisa com os Fãs da dupla 

 

 Problema 

Qual o grau de satisfação dos fãs da dupla, cadastrados na Central de 

Atendimento ao Fã, quanto ao serviço prestado para manter este relacionamento? 

 Justificativa  

Com a realização de uma pesquisa com os fãs da dupla, será possível avaliar 

o melhor método de trabalhar com este público, por verificar quais ações seriam de 

interesse deles, com o objetivo de tornar eficaz o funcionamento da Central quanto a 

seu objetivo. 

Tipo de pesquisa 

Quali-quantitativa com amostra não probabilística por conveniência. 

Técnica de amostragem 

Entrevistas online com o público-alvo, estruturada com perguntas abertas e 

fechadas. 

Público-alvo 

Fãs da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano. 

Instrumento de coleta 

Entrevista. 

Universo 

1.650 Fãs cadastrados na Central de Atendimento ao Fã.  

Vale ressaltar que, o cadastro na Central é realizado atualmente pelos 

presidentes de Fã-clubes com o objetivo de se tornarem oficiais. 

Amostra 

10,9% - 180 fãs. 
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Período de aplicação 

04 a 15 de setembro de 2014. 
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3.4.2.1 Relatório da pesquisa com os fãs 

Foram coletadas 180 respostas, o que representa 10,9% do universo de 1.650 

fãs considerados oficiais, os respondentes são fãs de ambos gêneros e diversas 

faixas etárias. Registra-se respostas em sua maioria do sexo feminino num total de 

88%, e com uma categoria de faixa etária representativa em 48%, entre os 27 e 37 

anos. 

Permite-se então uma análise da amostra representativa do universo, de forma 

a obter como resultado que: 118 fãs declaram já ter participado de uma promoção 

exclusiva lançada pela dupla, o que corresponde a 66% do universo, no entanto, 

apenas 30% destes já ganharam uma promoção. Identifica-se também que, a maioria 

dos respondentes, 55% são da região Sudeste do Brasil. 

Quanto a informações reais sobre a carreira da dupla 83% declaram conseguir 

de forma fácil, e quando questionadas por quais meios 22% citam o site da dupla, e 

55% as redes sociais da dupla (facebook, twitter e instagram), além de 13,5% que 

registram conseguir informações por meio dos fãs clubes aos quais pertencem. 10% 

registram a busca destas informações em sites de fofoca. 

Dos entrevistados 97%, declaram o desejo de um espaço onde fosse possível 

maior interação com a dupla. E quando questionados sobre a central de atendimento 

ao fã, órgão que poderia realizar esta interação, 49% dos fãs entrevistados não sabem 

de sua existência.  

Quando questionados sobre conhecer as condições da central do fã para 

participar do sorteio para o atendimento ao camarim 47% diz conhece-las, mas, 

destes, 69,2% não as consideram apropriadas, 48% registra que há privilégios a 

pessoas mais novas ou que conhecem o empresário, ou pessoas ligadas a dupla, 

além de haver também maior atenção aos conhecidos dos contratantes, 

menosprezando o desejo dos fãs de conhece-los, 20% declara haver poucas vagas 

disponíveis para o atendimento ao fã. Os mesmos 47% entrevistados que disseram 

conhecer as condições para o atendimento ao camarim foram questionados por onde 

souberam dessas condições e quais são, apenas 14,9% responderam a esta questão 

sendo que 72%, se contradisseram ao afirmarem que não as conheciam, 14% 

afirmaram que conheciam por meio da produção, e 14% por meio do fã clube, mas, 
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não souberam dizer quais eram as condições. Além disso, 81% registra nunca ter sido 

contemplado com o acesso ao camarim. 

Em relação as melhorias na qualidade para o atendimento ao fã, registra-se em 

34% o desejo dos fãs de se aproximarem da dupla, de ter oportunidade para conseguir 

uma foto, um autógrafo, conversar com a dupla, como forma de reconhecimento ao 

amor declarado. Além disso, 13% dos entrevistados solicitam reconhecimento aos fãs 

e 6% mais valorização aos fãs clubes oficiais. Quanto a quantidade de promoções, 

11% sugere o aumento de sorteios dos produtos oficiais da dupla. E registra-se 

também 11% que sugere maior interação com a dupla, e não apenas com a equipe, 

por meio da internet, 2,7% destes são fãs estrangeiros. Por fim, 3% dos fãs 

entrevistados reclamam da agressividade dos seguranças e falta de educação por 

parte da equipe de produção. 

Todos os entrevistados responderam esta questão que propunha dar 

sugestões para melhoria no atendimento ao fã, porém, 22% não tinham o que declarar 

e/ou sugerir. 
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3.4.2.2 Questionário / Tabulação 

1. Qual é o seu sexo? 

 

 

2. Em que Estado Brasileiro você reside? 

 

88%

12%

Feminino Masculino

25%

55%

15%

5%

Nordeste Sudeste Sul Não reside no Brasil
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3. Qual a sua idade? 

 

4. Você já participou de alguma promoção exclusiva lançada pela dupla Zezé Di 

Camargo & Luciano? 

 

 

5%

11%

48%

24%

8%
4%

Até 15 anos 16 a 26 anos 27 a 37 anos

38 a 48 anos 49 a 59 anos 60 anos ou mais

66%

34%

Sim Não
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5. Em caso positivo, você ganhou? 

 

 

6. Você consegue ter acesso de forma fácil a informações reais sobre a carreira 

da dupla Zezé Di Camargo & Luciano? 

 

30%

61%

Sim Não

83%

17%

Sim Não
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7. Em caso positivo, por quais meios? 

 

 

8.Você gostaria de um espaço onde fosse possível maior interação com a dupla 

Zezé Di Camargo & Luciano? 

  

22%

55%

13%

10%

Site Oficial Redes Sociais Fã-clubes Sites de fofoca

97%

3%

Sim Não
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9. Você conhece a central de atendimento ao fã? 

 

 

10. Você conhece as condições da central do fã para participar do sorteio para 

o atendimento ao camarim? 

 

51%
49%

Sim Não

47%

53%

Sim Não
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11. Em caso positivo, você considera adequado o critério de atendimento aos 

fãs no camarim? 

 

 

12. Em caso negativo, a questão anterior, diga o porquê. 

 

 

30,8%

69,2%

Sim Não

20%

28%

24%

8%

20%

Acredita haver privilégios a mulheres e/ou pessoas mais novas

Acredita haver privilégios para quem conhece a equipe

Solicita mais oportunidade para quem não conhece a dupla

Solicita mais oportunidade para quem já conhece a dupla

Acredita haver poucas vagas disponiveis para atendimento
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13. Caso conheça as condições para entrada no camarim, como você as 
conheceu e quais são? 

 

14. Você já ganhou o acesso ao camarim pela central de atendimento ao fã? 

 

 

72%

14%

14%

Não conheço Por meio de fã-clube Pela equipe ZCL

19%

81%

Sim Não
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15. Descreva as suas sugestões para melhorias na qualidade do atendimento ao 

fã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

13%

6%
11%

11%

3%

22%

Chances de Conhecer a dupla Valorização ao fã

Reconhecimento aos fã-clubes Promoções

Relacionamento pela internet Falta de educação

Nada
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3.4.3 Relatório da pesquisa qualitativa com a gerente de marketing Camila de 

Cascia Agostinho.  

 

Realizou-se uma pesquisa com a gerente de Marketing da dupla, a fim de 

identificar a estrutura organizacional e as ferramentas de comunicação utilizadas com 

os públicos estratégicos da ZCL Produções Artísticas e entender a razão de ser e o 

funcionamento da Central de Atendimento ao Fã. Algumas respostas colaboraram 

com a produção do histórico e briefing da empresa apresentados neste projeto e as 

outras são expostas em um relatório a seguir. 

A pesquisa ocorreu no dia 03 de novembro de 2014 com duração média de 40 

minutos, e o conjunto de perguntas realizadas com a gerente encontram-se no 

Apêndice B deste projeto. 

Camila de Cascia Agostinho é a gerente de Marketing e a responsável pela 

Central de Atendimento ao Fã da dupla, por meio de sua empresa Microfone Digital, 

e informou por meio da entrevista que a empresa ZCL Produções Artísticas é dívida 

em seis departamentos principais, dentre eles o de marketing que se divide em mais 

três setores: a Central de Atendimento ao Fã, que o serviço prestado é terceirizado 

pela empresa Microfone Digital; Imprensa; e Rádio. Todos subordinados em primeiro 

lugar a dupla Zezé Di Camargo & Luciano e em segundo ao empresário Emanoel 

Camargo, e possuem o mesmo nível hierárquico e autonomia para atuação.  

Dentre as perguntas, questionou-se sobre o objetivo da Central do Fã, objeto 

de estudo deste projeto, que de acordo com ela se a fala é dela colocar entre aspas é 

“atender e dar suporte as dúvidas dos fãs, além de, proporcionar um estreitamento no 

relacionamento da dupla com os seus fãs”. A Central também possui função social, 

idem anterior segundo ela, por intermediar os pedidos de fãs que solicitam ajuda de 

seus ídolos, geralmente a ajuda oferecida é direcionada a problemas de saúde, que 

vai desde a doação de uma cadeira de rodas até um encaminhamento para o 

tratamento de câncer na ala que a dupla possui no Hospital do Câncer de Barretos. 

Atualmente a Central possui cinco funcionários, três são responsáveis pelo 

atendimento ao fã. Um é responsável pelos Fã-Clubes e interação nas redes sociais, 

o outro pelo atendimento telefônico e que também auxilia no atendimento quando há 

necessidade. Além de, um designer que cria todas as artes de divulgação e a 

proprietária que gerencia os setores. A gerente afirma ainda que, a principal 
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dificuldade encontrada no departamento em que atua é a própria comunicação, pois, 

não é fácil gerenciar uma comunicação adequada para os milhões de fãs da dupla. 

Quando abordada sobre as metas da dupla para o ano de 2014, a gerente de 

marketing explica que todas foram alcançadas, pois, foi lançado a música de trabalho, 

o novo CD, a nova turnê “Flores em Vida” e o clipe que possui um engajamento social 

por abordar assuntos como a valorização da vida com a temática de não atender 

ligações enquanto se está dirigindo.  

A dupla também encontra-se como garotos propaganda de quatro grandes 

marcas do Brasil a Operadora de Telefonia OI, a empresa Giuliana Flores, o mercado 

Tenda Atacado e a Consórcio Embracon. 

Questionou-se também sobre como é realizado o feedback dos resultados da 

Central, por meio do departamento de marketing, para a empresa ZCL. E ela informou 

que não existe nenhum tipo de relatório ou reunião para que sejam avaliados os 

resultados obtidos, pois o setor de atendimento ao fã possui autonomia e não 

necessita passar informações sobre o andamento dos planejamentos realizados 

semestralmente. Inclusive, quanto a autonomia de atuação, a gerente defende o fato 

da atuação da Central acontecer em uma cidade diferente e distante do escritório 

oficial da dupla. 

Em relação à comunicação com o público essencial não-constitutivo da dupla 

nas redes sociais, a gerente aponta que são realizadas diariamente de 3 a 5 

postagens diárias nas páginas oficias, mais as “repostagens” das redes pessoais dos 

cantores. Para escolher a conteúdo que será divulgado nas redes sociais, segundo 

ela, é realizada semanalmente uma reunião de equipe, na qual é decidida a pauta da 

semana. Além disso, a gerente afirma não poder divulgar o valor destinado para a 

atuação do setor de marketing, que dentre suas funções promove o relacionamento 

com o fã, objeto deste estudo. 

 

 



3.5 Diagnóstico  

 

Com base no Histórico Institucional, nos Briefings do cliente, na Análise SWOT, 

e nas pesquisas promovidas pela agência Lumière Assessoria em Comunicação, 

verifica-se algumas deficiências no relacionamento com os fãs da dupla Zezé Di 

Camargo & Luciano, carências estas que subsidiaram a criação deste diagnóstico.  

Constata-se que a empresa não consegue desenvolver ações efetivas para o 

fortalecimento do relacionamento da dupla com seu público estratégico, por meio da 

Central de Atendimento ao Fã, que não divulga de forma clara e evidente para os 

públicos essencial constitutivo, e não-constitutivo os critérios e a quantidade de vagas 

para o atendimento no camarim da dupla, disponibilizadas para cada show.  Problema 

este auxiliado pela falta de um relacionamento eficaz entre o público essencial 

constitutivo da empresa e pela inexistência de uma normatização que forneça 

informações claras quanto ao atendimento ao camarim, para que os fãs possam ter 

ciência de maneira igualitária. O que promove a ineficácia no relacionamento com o 

público essencial não-constitutivo, e como apontado na pesquisa gera insatisfação. 

Aponta-se também como problema identificado o fato de os cadastros dos Fã-

clubes e dos associados serem realizados obrigatoriamente pelo presidente do Fã-

clube, de forma que os membros não tenham contato direto com a Central de 

Atendimento ao Fã, esse processo faz com que os fãs desconheçam o serviço 

oferecido exclusivamente a eles. Ainda quanto a este aspecto identifica-se que para 

os presidentes de Fã-clubes não existe um programa de incentivo, mesmo que eles 

sejam os que mais entram em contato e auxiliam a equipe nas campanhas, divulgação 

de promoções, solicitações de camarim, preenchimento de vagas para plateias de 

programas de televisão, e outras atividades. 

Registra-se também, a inatividade da guia destinada aos fãs no site e a 

incoerência de postagens nas redes sociais, de forma a promover um distanciamento 

com este público estratégico e não a manutenção do relacionamento. 

Em relação as promoções e sorteio de brindes nas redes sociais, é sempre 

elaborado um novo regulamento, uma vez que a empresa não dispõe de normas pré-

estabelecidas para este caso. E os sorteios são realizados sem que o escritório tenha 

recebido os materiais para distribuição. Isso faz com que os prêmios demorem a 

chegar a seus ganhadores, o que causa uma série de reclamações em relação ao 

comprometimento da central com os fãs e da dupla, além de infringir a Lei No 5.768, 
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de 20 de Dezembro de 1971, que rege sobre distribuição gratuita de prêmios, e o 

decreto de lei nº 70.951, de 9 de agosto de 1972 artigo 5, que determina o prazo de 

entrega do prêmio em até 30 dias, a contar da data do sorteio.  

Outra falha identificada por pesquisa de observação é que as informações são 

passadas diretamente à responsável pela Microfone Digital e demoram a serem 

repassadas à equipe responsável pela comunicação digital, as agendas de shows, de 

programas e participações em rádios e programas de televisão, são transmitidas a 

equipe de comunicação muito próxima à divulgação. Esse fator dificulta e atrasa o 

trabalho, já que devem ser preparadas artes para a divulgação, notas e releases para 

a divulgação.  

A partir das falhas de comunicação encontradas para a realização deste 

projeto, foi possível observar que apesar da dupla possuir uma carreira consolidada, 

ininterrupta e uma grande quantidade de fãs, existem falhas em sua comunicação e 

arcaísmo nas ferramentas utilizadas, tanto com o seu público essencial constitutivo 

com a falta de comunicação entre os setores, assim como o principal público não-

constitutivo da dupla que são seus fãs, o que dificulta a visibilidade da dupla e a 

promoção de uma boa imagem. E, principalmente, o que gera desagrado neste 

público tão ativo. De forma a torna ineficaz o relacionamento e impossibilitar uma 

fidelização ao trabalho da dupla. Além disso, observa-se que as ações existentes não 

atingem, na maioria das vezes, o público de fãs já cativo da dupla. 
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3.6 Objetivos 

 

Geral 

Assessorar a empresa ZCL Produções Artísticas no fortalecimento dos 

relacionamentos estratégicos da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. De forma tornar 

possível a conquista de fãs da nova geração, manter os já existentes e consolidar a 

imagem da dupla no mercado da música. 

 

Específicos 

- Identificar os grupos em que a dupla tem maior popularidade;  

- Comprovar a importância das redes sociais para o crescimento e notoriedade da 

carreira da dupla; 

- Evidenciar as necessidades e os benefícios que podem trazer uma maior interação 

da dupla com fãs; 

- Sugerir, estratégias que possam contribuir positivamente na criação, consolidação e 

manutenção do relacionamento da dupla com seus fãs. 

- Construir formas de comunicação eficaz entre a ZCL e a Microfone Digital para a 

consolidação das ações de gerenciamento da carreira da dupla. 
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3.7 Estratégia Geral 

 

Com o intuito de atingir de forma plena o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste projeto experimental, a agência Lumière Assessoria em 

Comunicação apresenta uma estratégia geral que toma por por base o conhecimento 

sobre características do campo das Relações Públicas, apresentada no referencial 

teórico deste, e a constatações advindas das pesquisas realizadas por observação, 

com a gerente de marketing e com os fãs da dupla.  

Desta forma, a Lumière desenvolverá um planejamento estratégico de 

comunicação voltado ao relacionamento com os fãs da dupla sertaneja Zezé Di 

Camargo & Luciano, a partir de dimensões comunicacionais voltadas a valorização de 

públicos-alvo, com objetivo de fidelização do mesmo. 

A agência desenvolverá ações para envolver e integrar os fãs oficiais da dupla 

nos processos de atuação da Central de Atendimento ao Fã, de forma a atender sua 

missão, e conceber uma identidade organizacional pautada pela ética e o 

compromisso com a verdade, criatividade e dedicação, de forma a não só consolidar 

o relacionamento estratégico já existente mas também atrair novos públicos que 

possam vir a se tornar fãs da dupla. 

Em consonância com o entendimento da necessidade de ações que valorizem 

o público constitutivo não-essencial da dupla, os fãs, o plano de ações desenvolvido 

para a ZCL Produções Artísticas será subdivido em duas fases. A primeira 

responsável pela organização administrativa da empresa que subsidiará a 

possibilidade de agir da agência Lumière na segunda fase, que consiste em um 

conjunto de ações de comunicação dirigida desempenhadas pelas Central de 

Atendimento ao Fã que, a curto, médio e longo prazo, visam criar, manter e consolidar 

o relacionamento estratégico com este público. 

Definida a estratégia geral do plano de ação para a ZCL Produções Artísticas 

e o setor que corresponde a Central de Atendimento ao Fã, apresenta-se a seguir as 

possibilidades de se desenvolver um relacionamento estratégico, ilustradas pelas 

etapas gradativas de ação. 
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4 Camarim 

4.1 Plano de Ações  

 

A agência Lumière Assessoria em Comunicação propõem a seguir ações para 

a empresa ZCL Produções Artísticas melhorar a qualidade do serviço prestado em 

nome da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano em relação principalmente ao 

público essencial não-constitutivo da dupla, os fãs. 

As ações de modo geral visam integrar as responsabilidades e 

desenvolvimento da área de marketing, e da Central de Atendimento ao Fã, de modo 

a promover a imagem positiva da dupla e um relacionamento digno perante àqueles 

que os acompanham na carreira, e àqueles que possam se tornar futuros seguidores. 

A agência Lumière, não irá inserir no plano de ações proposto, reestruturação 

e/ou adequação as ações de promocionais já desenvolvidas pela Central de 

Atendimento ao Fã. Uma vez que, estas acontecem de maneira desorientada sem 

periodicidade, e sem subsídios técnicos como normas. 

No entanto, propõem-se como projeto piloto ações de promocionais com base 

em normatizações e respeito à Lei, que se aceitas pela empresa ZCL após a 

mensuração poderão subsidiar outras ações de promocional, como as desenvolvidas 

atualmente em datas comemorativas pela Central.  

Em relação aos canais digitais de comunicação da dupla, sugere-se que o 

acesso ao canal de conta no YouTube gerenciado pela empresa Microfone Digital, 

redirecione o cadastrado, uma vez que não há atualização frequente, para o canal da 

Sony que promove com regularidade a divulgação da dupla. 

Vale ressaltar que, todas as ações propostas pela agência Lumière com a 

finalidade de dar prêmios de forma gratuita aos fãs, para estar de acordo com a Lei 

No 5.768, de 20 de Dezembro DE 1971, que rege sobre distribuição gratuita de 

prêmios, necessita que a empresa ZCL Produções Artísticas solicite com 180 dias de 

antecedência prévia autorização da Secretária de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Fazenda do Brasil ou à Caixa Econômica Federal.  
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As ações propostas neste trabalho também estão de acordo com a Portaria nº 

422 de 22 de julho de 2013, que proíbe concursos culturais em redes sociais, dessa 

maneira elas podem ser utilizadas apenas como canais de divulgação. Ou seja, 

promoções como compartilhamento, utilização de hashtags e/ou curtidas, estão 

expressamente proibidas. As empresas que desrespeitarem a lei poderão sofrer 

penalidades, como pagar multa de 100% no valor do prêmio, além de não poder 

realizar promocionais em até dois anos.  

Para que seja possível o desenvolvimento posterior de ações que visem criar, 

manter e consolidar relacionamentos estratégicos da dupla sertaneja Zezé Di 

Camargo & Luciano, a agência Lumière Assessoria em Comunicação identifica a 

necessidade de desenvolver a princípio quatro ações administrativas para a ZCL 

Produções Artísticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4.1.1 Otimizar a comunicação entre os setores 

 

Objetivo: Permitir que o acesso a informações relevantes sobre a carreira da 

dupla aconteça de forma adequada entre os departamentos da empresa, de forma a 

gerar uma comunicação eficaz ao público essencial constitutivo. 

Justificativa: A empresa é dividida em seis departamentos, sendo que o de 

marketing é o responsável pela divulgação da dupla, imprensa e rádio, pela 

comunicação com os stakeholders, e pelos afazeres da empresa terceirizada 

responsável pelo marketing digital e pela Central de Atendimento ao Fã. No entanto, 

registra-se no diagnóstico que há uma detenção de informações por parte dos 

gestores destes departamentos, ou seja, muitas vezes assuntos são resolvidos e não 

divulgados com devido tempo a toda equipe. O que prejudica a elaboração de artes 

para divulgação de shows, promoções, e outros. Torna-se de suma importância 

unificar o acesso às informações para otimizar de forma adequada a comunicação 

entre os departamentos da empresa. 

Público-alvo: Essencial constitutivo. 

Estratégia: Criar dois grupos de e-mails, um para assuntos confidenciais, apenas 

para os gestores dos departamentos, o empresário e a dupla, e outro para toda a 

equipe responsável pelo funcionamento do escritório da ZCL Produções Artísticas, de 

forma a envolver os funcionários de todos os departamento e níveis de hierarquia. 

Desenvolvimento: Informar todos os funcionários por meio de uma reunião 

coletiva no início do ano de 2015, com apresentação do projeto pelo empresário 

Emanoel Camargo, a necessidade de se utilizar um destes dois grupos de e-mails 

para se comunicar com a equipe sobre assuntos referentes a carreira da dupla, para 

se manter uma comunicação eficaz.  

Elaborar um formulário, a ser apresentado nesta reunião, que contenha 

informações como: data de envio, departamentos remetente e destinatário, assunto, 

descrição do assunto, sugestões, dúvidas, e outros pertinentes a cada caso, e que 

deva ser preenchido a cada novo assunto a ser tratado nestes grupos de e-mail. O 

formulário deve ser complementado de acordo com a necessidade, sempre 

identificando quem o complementou, para atingir todas as esferas envolvidas no 
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processo de cada ação. Além disso, torna-se possível manter um feedback sobre os 

trabalhos exercidos por cada departamento ao longo do ano, basta todos os 

funcionários terem acesso regular ao e-mail conjunto para se posicionar sobre o que 

está acontecendo na empresa que otimiza-se a comunicação. 

Mensuração: Realizar uma reunião coletiva com todos os funcionários após três 

meses da implantação do formulário, a fim de identificar possíveis falhas e acertos do 

projeto por meio da opinião de todos, de forma a aprimorar e dar continuidade a ação. 

Custo:  

 Duas reuniões coletivas (incluso wi-fi e serviço de copa e cozinha): R$80,00; 

 Design de slides para a apresentação: R$20,00; 

 Criação de e-mail institucional e formulário: absorvido pela agência Lumière. 
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4.1.1.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação para o 
formulário: 

Quadro 3 - Formulário para otimizar a comunicação. 

Remetente: Dep. marketing Destinatário: Dep. jurídico 

Assunto: Promocionais 

Descrição do assunto: 

07/10 Dep. Marketing: Solicitamos autorização para uma promoção de dia das 

mães. 

07/10 (resposta) Dep. Jurídico: Favor enviar informações quanto a promoção 

para solicitarmos a autorização do Ministério da Fazenda e desenvolvermos a 

normatização correspondente. 

08/10 (resposta) Dep. Marketing:  A promoção consiste em um concurso 

cultural divulgado nas redes sociais, onde o participante deverá se cadastrar 

no site da dupla e responder a pergunta “Porque a minha mãe merece flores 

em vida?”, as 10 melhores respostas, escolhidas pela dupla, ganharão um kit  

de produtos da dupla e um buquê de flores. A promoção terá parceria com a 

floricultura “La Belle”. 

09/10 (resposta) Dep. Jurídico: Para enviar o pedido de promoção ao 

Ministério da Fazenda solicitamos o valor dos kits para o departamento de 

vendas e liberação de verba para o departamento financeiro.  

10/10 (resposta) Dep. Vendas: Os kits incluirão CD Teorias de Raul, camiseta 

feminina e bottons - R$ 60,00. 

11/11 (resposta) Dep. Financeiro: Autorizado liberação de 850,00 para 

execução do promocional. 

12/11 (resposta) Dep. Jurídico: Pedido de concurso cultural enviado ao 

Ministério da Fazenda. Sugerimos dar início a produção das artes de 

divulgação para prévia aprovação. 
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12/11 (resposta) Dep. Marketing: No aguardo da autorização do Ministério, e 

produzindo as artes. 

Fonte: Produzido pelas autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Estabelecer Missão, Visão e Valores para ZCL 

 

Objetivo: Apresentar de forma clara o conjunto próprio de características da 

empresa para incorporar os stakeholders a cultura organizacional, e motivar o 

comportamento dos colaboradores. 

Justificativa: É essencial que a empresa oficialize os propósitos e razão de ser 

da instituição, com o objetivo de adotar uma identidade corporativa definida. A 

empresa deve ter seus valores bem definidos para que seja possível alcançar os seus 

objetivos, e a missão e a visão também para um resultado satisfatório. De forma a 

possibilitar um ambiente integrado e eficaz, de acordo com as metas da organização.  

Público-alvo: Essencial constitutivo; Essencial não-constitutivo; Rede de 

interferência. 

Estratégia: A agência Lumière propõem um encontro por meio de um grupo focal, 

com a dupla, o empresário Emanoel, a assessora Arleyde e os gestores dos 

departamentos, para identificar os conceitos que permeiam a atuação na empresa. 

De forma a estabelecer uma identidade corporativa com base no serviço prestado.  

Desenvolvimento: Elaborar o conjunto de missão, visão e valores de acordo com 

os arquivos resgatados no grupo focal quanto a identidade da empresa. Após 

aprovação inserir no site da dupla, para ciência do público essencial não-constitutivo 

e de rede de interferência e produzir uma reunião para o público essencial constitutivo 

de forma a educa-los quanto a definição da identidade corporativa, com distribuição 

de panfletos para reforçar a importância e o sentido dessa identidade. Deve-se 

também, ser fixado em um mural no escritório da ZCL e da Microfone Digital a missão, 

visão e valores estabelecidos. 

Mensuração: Após seis meses da reunião com o público essencial constitutivo, 

será realizada uma pesquisa quali-quantitativa com os funcionários da ZCL Produções 

Artísticas para identificar a adaptação e reeducação sobre a definição de identidade 

da empresa. 
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Custo: 

 Reunião coletiva: R$40,00; 

 Reconstrução de arquivos para editorial (Grupo Focal e produção da 

identidade): R$1500,00; 

 Projeto gráfico do panfleto: R$80,00; 

 Impressão de 70 panfleto para o público essencial constitutivo: R$ 0,15 cada – 

Total: R$ 10,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 2 - Missão, Visão e Valores. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.3 Instituir um organograma institucional 

Objetivo: Representar de forma gráfica a empresa, de modo tornar as estruturas 

organizacionais transparentes. 

Justificativa: Embora a questão de subordinação ao empresário Emanoel e a 

dupla Zezé Di Camargo & Luciano seja clara aos funcionários da ZCL Produções 

Artísticas, e a empresa terceirizada, a estrutura organizacional quanto as questões de 

interdependência e relacionamento entre os setores não é oficialmente definida. O 

que gera dificuldades no entendimento quanto a que departamento é responsável pelo 

o que, subordinado a quem, e classificado em que nível de hierarquização. 

Público-alvo: Essencial constitutivo; Essencial não-constitutivo; Rede de 

interferência. 

Estratégia: Mapear os seis departamentos da empresa quanto a suas 

responsabilidades, e desta forma deixar claro e compreensível para todos os públicos 

da instituição as autoridades e relações hierárquicas que existem dentro da empresa. 

Desenvolvimento: Será elaborado, após o grupo focal, um organograma 

clássico, vertical, com retângulos nomeados que representem os setores e linhas que 

promovem a ligação hierárquica e de comunicação entre eles. Após este momento, 

será realizado uma reunião coletiva com os funcionários da empresa para 

apresentação e explicação do modelo hierárquico que passará a valer oficialmente na 

empresa e ser apresentado por meio do site para esclarecimento de outros públicos. 

A agência Lumière sugere a mudança do nome de marketing para departamento de 

comunicação, uma vez que sua função é a comunicação direta com os stakeholders. 

Mensuração: Será realizada uma pesquisa qualitativa com o público essencial 

constitutivo da ZCL Produções Artísticas, após três meses da implantação do 

organograma, para avaliar a funcionalidade da ação proposta. 

 

Custo: 

 Reunião coletiva: R$40,00; 
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 Grupo Focal: R$ 40,00; 

 Reconstrução de arquivos para editorial e elaboração de organograma: 

R$800,00. 

4.1.3.1 Sugestão agência Lumière Assessoria em Comunicação 

 

Figura 3 - Organograma 

 

 
Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.4 Elaborar normas de relacionamento com Fãs e Fãs Clubes Oficiais 

 

Objetivo: Oferecer diretrizes quanto a oficialização de Fã-clubes e oficialização 

de fã, participação em promoções e sorteios, e acesso ao camarim da dupla, de forma 

a manter condições únicas continuamente para facilitar o relacionamento com os fãs. 

Justificativa: A falta de normas quanto a essas questões gera ruídos na 

comunicação com os fãs. Uma vez que não há normatizações específicas para a 

realização dos serviços prestados pela central de atendimento ao fã, cria-se margem 

para os fãs descrerem no resultado das promoções de atendimento ao camarim, dos 

sorteios, e não desejarem ser reconhecidos como fã e fã-clube oficial, o que prejudica 

a imagem da dupla e pode causar um decesso na carreira.  

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: Criar normatizações que estabeleçam critérios claros de acordo com 

as necessidades. 

Desenvolvimento: Por meio do departamento jurídico, criar normas embasadas 

em Leis Federais, para estas quatro frentes de atendimento aos fãs: oficialização de 

fã e fã-clube, participação em promoções e atendimento ao camarim.  

Para que se possa realizar o cadastro no site em uma destas quatro categorias, o fã 

deverá obrigatoriamente ler e concordar com as condições de participação, ação que 

promove a divulgação das normas previamente estabelecidas. As condições estarão 

disponíveis no momento do cadastro, por meio de link redirecional, e no site para 

qualquer eventual consulta. 

Mensuração: No mês de dezembro será aplicada uma pesquisa qualitativa 

com os presidentes de Fã-clubes e uma quantitativa com todos os fãs que se 

cadastraram no período em algum promocional, ou para o atendimento ao camarim, 

com o objetivo de identificar se as normas oficiais tornaram-se de conhecimento por 

parte deste público. 

Custo:  

 Elaboração das normativas – R$ 80,00 cada. Total R$ 320,00 
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 Implantação em mídias on-line: absorvido pela agência Lumiére. 

4.1.4.1 Sugestões da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

As normatizações sugeridas pela Lumière a seguir são para o cadastro de fã 

oficial no blog “Sou Fã ZCL” (proposto pela agência também), Fã-clubes oficiais, e 

para o atendimento ao camarim. 

4.1.4.1.1 Normativa Fãs Oficiais “Sou Fã ZCL” 

 

A normativa para cadastro de fã oficial “Sou Fã ZCL” da dupla Zezé Di Camargo & 

Luciano, é realizada e organizada pela Z.C.L Comércio, promoções e produções 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, 

Alameda Mamoré, nº. 535, conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

1 CADASTRO 

1.1 Cada pessoa deve possuir apenas um cadastro. 

1.2 A pessoa interessada em fazer parte da Central “Sou fã ZCL”, deve se 

responsabilizar pela autoria das informações enviadas. 

1.3 Os administradores da página estão autorizados a bloquear o acesso dos 

fãs em casos de fraudes e/ou ofensas indevidas. 

1.4 O fã deve preencher todos os dados solicitados na área reservada para o 

cadastro. 

1.5 São solicitados os seguintes dados: Nome completo, telefone, data de 

nascimento, e-mail, endereço completo e link das redes sociais. 

1.6 A idade mínima dos participantes deve ser maior ou igual a 16 (dezesseis) 

anos. 

2 BENEFÍCIOS 

2.1 Acesso exclusivo a área do fã, com informações privilegiadas sobre a 

dupla, wallpapers, músicas, vídeos e promoções como atendimento ao 

camarim e ingressos de shows.  

2.2 A cada pesquisa respondida por meio do blog, o fã receberá 50 pontos. A 

cada 500 pontos o participante poderá trocar por brindes. 

2.3 Os prêmios para cada pontuação são: 

2.3.1 I – 500 pontos – Carteirinha de fã oficial; 
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2.3.2 II – 1000 pontos: Postais e adesivos; 

2.3.3 III – 1500 pontos: Toalhinha de rosto da dupla; 

2.3.4 IV – 2000 pontos: CD autografado; 

2.3.5 V – 3500 pontos: DVD autografado; 

2.3.6 VI – 4000 pontos: Um par de ingressos para assistir um show. 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1 Em consideração aos limites de segurança da internet, a central do fã não 

se responsabiliza por quebra de sigilo das informações prestadas. 

3.2 O participante pode solicitar o cancelamento do cadastro a qualquer 

momento. Os dados permaneceram arquivados no sistema, porém, estarão 

inativos. 

3.3 O regulamente poderá ser alterado a qualquer momento pela agência 

Lumière, sem aviso prévio ou justificativa. 

3.4 Ao realizar o cadastro o participante declara ter lido, compreendido e aceito 

todos os termos determinados neste regulamento. 

4.1.4.1.2 Normativa Fã-Clubes Oficiais  

 

A normativa para cadastro de Fã-clubes da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, é 

realizada e organizada pela Z.C.L Comércio, promoções e produções LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, Alameda 

Mamoré,  nº. 535, conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº  67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 A Central do fã não se responsabiliza pelos serviços e/ou promoções 

realizados pelos Fã-clubes. 

1.2 Em consideração os limites de segurança da internet, a central do fã não 

se responsabiliza por quebra de sigilo das informações prestadas. 

2 BENEFÍCIOS 

2.1 Vagas para plateias de programas de televisão em que a dupla irá 

participar. 

2.2 Promoções exclusivas para Fã-clubes, como ingressos de shows, brindes, 

camarins, entre outros. 
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2.3 A central do fã enviará periodicamente brindes para os Fã-clubes mais 

ativos, para que seja realizado sorteio entre os seus membros. 

2.4 Os presidentes de Fã-clubes serão convidados uma vez por ano para 

participar de um café da manhã com a dupla. 

2.5 Para que um Fã-clube seja considerado ativo, ele deverá preencher dois 

ou mais requisitos listados aqui.  

2.5.1 I – Enviar solicitações para o atendimento ao camarim; 

2.5.2 II – Cadastrar pelo menos 10 (dez) novos membros por ano; 

2.5.3 III – Possuir redes sociais do Fã-clube; 

2.5.4 IV – Participar regularmente dos promocionais; 

2.5.5 V – Responder as pesquisas do blog “Sou Fã ZCL”. 

2.6 A Central de fã irá avaliar todo mês de fevereiro os cadastros dos Fã-clubes 

e verificar se os Fã-clubes conseguiram preencher os requisitos. 

2.7 Os brindes serão enviados aos Fã-clubes contemplados no mês de março 

do ano vigente. 

3 CADASTRO 

3.1 Para criar um Fã-clube é necessário que tenha no mínimo 15 (quinze) 

participantes. 

3.2 A idade mínima dos participantes deve ser maior ou igual a 16 (dezesseis) 

anos. 

3.3 Cada membro pode estar cadastrado em apenas um Fã-clube. 

3.4 Apenas o presidente poderá realizar o cadastro dos seus membros, por 

meio de seu login e senha no site. 

3.5 O presidente poderá alterar o cadastro dos seus membros a qualquer 

momento, sem ter a necessidade de comunicar a central do fã sobre a 

alteração.  

3.6 Todos os membros cadastrados receberam automaticamente um e-mail 

com a informação que os seus dados foram cadastros no Fã-clube. 

3.7 Para o cadastro dos membros são solicitadas as seguintes informações: 

Nome completo, telefone, data de nascimento, e-mail, endereço completo 

e link das redes sociais. Ao realizar o cadastro o presidente declara ter lido, 

compreendido e aceitado todos os termos dispostos neste regulamento. 
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4.1.4.1.3 Normativa atendimento ao camarim 

 

A normativa para o atendimento ao camarim da dupla Zezé Di Camargo & 

Luciano, é realizada e organizada pela Z.C.L Comércio, promoções e produções 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, 

Alameda Mamoré, nº. 535, conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

A presente normativa não subordina seus concorrentes, ou futuro contemplado, a 

qualquer modalidade de pagamento ou vinculação com o consumo ou usufruto de 

qualquer bem, direito ou serviço. 

1 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 A idade mínima para a participação é de 16 anos, exceto quando a 

classificação etária da casa de shows for superior à idade mínima 

permitida.  

1.2 Serão sorteadas ao todo 10 (dez) vagas para o atendimento ao camarim. 

2 COMO PARTICIPAR 

2.1 O candidato deve realizar a sua inscrição pelo site 

www.zezedicamargoeluciano.com.br, na aba fãs > camarim. 

2.2 Para fazer a inscrição o fã deverá realizar o login no “Sou fã ZCL”, após 

esse procedimento o fã deverá colocar o número do RG, nome do Fã-clube, 

caso participe de algum e selecionar o show que irá.  

2.3 O cadastro para solicitação será aberto 10 (dez) dias antes do show e será 

encerrado 3 (três) dias antes da sua realização. 

2.4 O direito ao acesso ao camarim é pessoal e intransferível e não pode ser 

convertido em dinheiro. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a 

troca ou substituição que não seja o determinado na descrição do 

regulamento. 

2.5 Os nomes dos ganhadores serão divulgados pelo site 

www.zezedicamargoeluciano.com.br, na aba fã > camarim e nas redes 

sociais da dupla. 

2.6 A Equipe entrará em contato com o ganhador pelo telefone e/ou e-mail 

indicado, para passar os procedimentos para o atendimento. 

http://www.zezedicamargoeluciano.com.br/
http://www.zezedicamargoeluciano.com.br/


8 
 

2.7 O ganhador (a) deve estar no local e no horário indicado, caso o contrário 

será automaticamente desclassificado e não poderá ter acesso ao camarim 

em outro horário ou espetáculo. 

2.8 O sorteio do fã garante apenas o acesso ao camarim, despesas quanto ao 

ingresso do show, transporte, alimentação, entre outras, não estão inclusas 

no sorteio. 

3 SORTEIO 

3.1 A preferência será dada para os fãs que não conhecem a dupla. 

3.2 60% das vagas serão destinadas para membros dos Fã-clubes 

cadastrados oficialmente, 30% será destinada para fãs cadastrados na 

Central “Sou fã ZCL”. E os outros 10% será destinado para fãs portadores 

de deficiência e/ou com idade acima de 65 anos. 

3.3 O sorteio será realizado automaticamente pelo site, sem qualquer 

interferência da equipe. 

3.4 O resultado será divulgado no site oficial da dupla, na aba fãs > camarim. 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 O atendimento ao camarim também é realizado pelo contratante do evento 

e pelas rádios divulgadoras. As vagas destinadas a eles não são de 

responsabilidade da Central de Atendimento ao Fã.  

4.2 O atendimento ao camarim não será realizado em todos os shows. 

4.3 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

regulamento avaliadas e decididas pelo departamento de marketing da ZCL 

Produções Artísticas.  

4.4 O vencedor autoriza por meio de termo assinado, a qualquer tempo, pelo 

prazo de dez anos a contar da data de divulgação do resultado desta 

promoção, o uso de sua voz e imagem, em spots de radiodifusão, televisão, 

fotos, cartazes, filmes, websites, folhetos, livros, revistas e peças 

promocionais, para fins de divulgação, sem qualquer ônus adicional para 

as “partes”, ainda que o mesmo não usufrua do atendimento. 

4.5 O resultado será divulgado pela internet ou qualquer outro meio. 

4.6 A simples participação no presente atendimento implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste regulamento, 

que poderá ser alterado pelos organizadores a qualquer momento. 
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4.1.5 Mailing de fãs e fãs clubes 

 

Objetivo: Possuir de forma fácil acesso aos dados dos fãs, para o envio de 

notícias e comunicados importantes referentes à carreira da dupla, a fim de criar mais 

uma possibilidade efetiva de comunicação com os fãs. 

Justificativa: O armazenamento de dados dos fãs é defasado, acontece por meio 

de planilhas que necessitam de atualização constante por parte de um funcionário da 

Central. 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégias: Comprar um programa digital que gere um banco de dados claro, e 

que possibilite o próprio fã ou presidente de fã-clube ser responsável pelo cadastro e 

atualização de dados por meio do site. 

Desenvolvimento: O banco de dados será gerado automaticamente pelo site da 

dupla, por meio do cadastro de Fã-clubes e fãs oficiais que deveram obrigatoriamente 

preencher com os dados pessoais e com o e-mail para que possam ter acesso 

exclusivo a informações da dupla, promoções e camarim. 

Mensuração: Para averiguar a veracidade e atividade do e-mail cadastrado no 

banco de dados, será utilizada a ferramenta Spypig. Sempre que um fã abrir um e-

mail enviado, o programa irá enviar um e-mail ao remetente (agência Lumière) com a 

informação que o e-mail foi aberto, dessa forma a Lumière conseguirá mensurar 

quantas pessoas abriram efetivamente a mensagem enviada e se o e-mail encontra-

se ativo, para manter atualizado o banco de dados. 

Custo:  

 Irá utilizar o banco de dados do cadastro “Sou fã ZCL”, custos já inclusos na 

programação do blog;  

 Ferramenta Spypig – Gratuita. 
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4.1.6 Reformular site 

 

Objetivo: Prover um canal de comunicação digital oficial eficaz para manter o 

relacionamento da dupla com seus públicos-alvo e divulgar o trabalho. 

Justificativa: O atual site da dupla é gerenciado pela empresa 4.2 Produtora, de 

forma gratuita, e está em construção desde março de 2014. A agência Lumière 

propõem uma reformulação do conteúdo de notícias exibido e a habilitação das guias 

que ainda estão inativas, embora já instaladas. A guia destinada aos fãs é uma das 

inativas e de acordo com o aferido na pesquisa 97% dos fãs declaram a vontade de 

haver um espaço que possibilite maiores condições de interagir com a dupla, esta guia 

específica deve ser criada para divulgação de materiais produzidos pela dupla, como 

vídeos, e conteúdos exclusivos preparados pela equipe, como fotos e entrevistas.  

Público-alvo: Essencial constitutivo; Essencial não-constitutivo; Rede de 

interferência. 

Estratégia: Tornar o site interativo e eficiente, a fim de proporcionar uma maior 

aproximação da dupla com os seus públicos-alvo.  

Desenvolvimento: A agência Lumière propõem, a princípio, a abertura da guia 

do fã, e sugere que por meio desta guia o fã tenha a possibilidade de abrir três espaços 

exclusivos, sendo eles: 
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4.1.6.1 Blog “SOU FÃ ZCL”  

Objetivo: Oferecer exclusividade ao fã da dupla que se tornar oficial por meio 

do cadastro no blog. 

Justificativa: Na era da comunicação digital os indivíduos têm se tornado cada 

vez mais adeptos ao uso de ferramentas interativas. A criação do blog é uma forma 

de aproximar os fãs de seus ídolos, por meio de um canal destinado especialmente a 

eles.  

Estratégia: Criar um blog com acesso restrito aos fãs cadastrados. Assim, os 

fãs terão um espaço reservado com informações sobre a carreira e vida da dupla e 

novidades em primeira mão, poderão se cadastrar nos promocionais e concursos 

culturais criados pela ZCL Produções Artísticas, além de, encontrar wallpapers, vídeos 

e brindes exclusivos e comunicar-se entre si e com a dupla, propõem-se que uma vez 

ao mês a dupla se dedique a um bate papo online com os fãs. 

Desenvolvimento: Para participar do blog “Sou fã ZCL” o interessado deve 

realizar o seu cadastro diretamente pelo site da dupla na guia Fã > Sou fã ZCL. Para 

realizar o cadastro o fã deverá preencher os seguintes dados: Nome completo, 

telefone, e-mail, data de nascimento, sexo, endereço, cidadã/UF, Link da rede social, 

e se possuir deficiência física. Além de escolher um nome de usuário e senha. 

O fã poderá criar um perfil, adicionar amigos, enviar mensagens, publicar comentários 

para os cadastrados no blog. Poderá visualizar vídeos e músicas gravados de forma 

exclusiva, e ter acesso aos lançamentos da dupla.  

Propõem-se também, aplicação de pesquisas de satisfação, interesses, ideias 

aos fãs cadastrados por meio deste blog, assim, será criado um sistema de pontuação, 

onde os fãs poderão trocar por brindes da dupla. Para os fãs receberem os pontos, 

eles deveram responder as pesquisas que serão realizadas periodicamente. Além 

disso, o cadastro dos fãs no blog “Sou Fã ZCL” gerará um banco de dados para a 

Central de Atendimento ao Fã e poderá ser utilizado em todas as promoções 

realizadas pelo site. 
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Mensuração: Será realizada no mês de dezembro uma pesquisa quali-

quantitativa com os membros cadastrados no blog para avaliar a satisfação e coletar 

sugestões para melhorias. 
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4.1.6.2 Fã-Clubes  

Objetivo: Tornar oficial os Fã-clubes existentes e promover de forma fácil o 

cadastro dos membros. 

Justificativa: Os cadastros dos Fã-clubes e membros são realizados por e-

mail, os dados devem ser enviados para a central, caso os dados estejam incompletos 

o responsável pelos cadastros na Central de Atendimento ao Fã, entra em contato 

com o presidente para que ele possa enviar as informações que faltam. Esse processo 

faz com que os cadastros demorem mais para serem realizados. 

Como os cadastros são realizados em planilhas, todas as vezes que é realizado um 

novo cadastro, deve ser feita uma busca para conferir se não há duplicidade de dados, 

já que cada pessoa pode ser cadastrada em apenas um Fã-clube, encontra-se o 

mesmo problema quando é necessário o desligamento de um membro. 

  

Estratégia: Facilitar o processo de cadastro dos Fã-clubes, pois, o sistema 

será capaz de identificar duplicidades nos cadastros, idade mínima pra a participação, 

e quantidade mínima para que o Fã-clube seja oficializado. 

 

Desenvolvimento: O presidente deverá realizar o cadastro do seu Fã-clube e 

dos seus membros totalmente pelo site, na guia Fã-clube. No ato do cadastro será 

necessário preencher as seguintes informações iniciais: Nome do Fã-clube, nome do 

presidente, telefone, e-mail, data de nascimento, sexo, endereço, cidade/UF, link da 

rede social do presidente, link da rede social do Fã-clube, se é portador de 

necessidades especiais e cadastrar o nome de usuário e senha. 

Após a realização desse cadastro, o responsável dever cadastrar seus 

membros, os dados necessários para o cadastro são: nome completo, telefone, e-

mail, data de nascimento, sexo, endereço, cidade/UF, link da rede social (opcional), e 

se possui deficiência física. 

O cadastro só é ativado quando o Fã-clube alcançar a quantidade mínima de 

15 fãs cadastrados. A partir deste momento todos os membros devem receber um e-

mail informando a realização do cadastro e os dados da Central de Atendimento ao 

Fã para possíveis consultas. 
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Mensuração: No mês de dezembro serão aplicadas pesquisas qualitativas e 

quantitativas com os presidentes de Fã-clube, a fim de verificar a eficácia da 

ferramenta e identificar possíveis falhas. 
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4.1.6.3 Camarim  

Objetivo: Facilitar o cadastro para o atendimento ao camarim, e evidenciar as 

normas para a participação. 

Justificativa: Para realizar o cadastro para o atendimento ao camarim os fãs 

que não pertencem a Fã-clubes devem enviar suas solicitações por e-mail com uma 

semana de antecedência ao show. Já os membros de Fã-clubes, devem enviar as 

solicitações aos seus presidentes com 10 dias de antecedência, para que ele possa 

enviar todos os pedidos no prazo para a central. Muitas vezes os fãs não enviam todos 

os dados necessários para o cadastro, e a equipe deve entrar em contato com o 

interessado para que envie todos os dados completos antes do término do prazo, e 

possa participar do sorteio, caso ele seja realizado. Pois, não são em todos os shows 

que há atendimento, a resposta do produtor da dupla sobre a realização do 

atendimento ao camarim, é recebida apenas um dia antes do show.   

O cadastro realizado pelo site seria totalmente automatizado. Pois, para fazer 

o pedido para o camarim, o fã deverá obrigatoriamente estar cadastrado no “Sou fã 

ZCL”, de forma a evitar problemas quando a falta de dados. 

Estratégia: Tornar público as regras e condições para a participação do 

atendimento ao camarim e promover eficácia no cadastro para o atendimento. 

Desenvolvimento: Para cadastrar a solicitação o fã deve realizar o seu login, 

alguns dados apareceram automaticamente, ele precisará preencher apenas o 

número do seu RG e selecionar o show que irá comparecer. Só apareceram para 

serem selecionados os shows que tiverem autorização prévia do produtor da dupla 

para o atendimento ao camarim. Que por sua vez deverá defini-las com 20 dias de 

antecedência ao espetáculo. 

O cadastro será aberto com 10 dias de antecedência aos shows, e será encerrado 

três dias antes. Os nomes dos ganhadores serão divulgados nas redes sociais e no 

site da dupla.  

A equipe entrará em contato com cada ganhador e passará os horários e os locais em 

que os fãs deverão comparecer. O nome dos fãs sorteados será inserido em uma lista 

VIP para liberação de entrada no dia do show. 
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Mensuração: No mês de dezembro será realizada uma pesquisa quantitativa 

com os fãs que se cadastram para o atendimento ao camarim, para descobrir a 

satisfação do público em razão dessa ferramenta. 

Custo: 

 Design de telas para o site institucional: R$2.800,00; 

 Hospedagem de site: R$ 600,00; 

 Domínio de site: R$27,00; 

 Atualização do site: R$ 1800,00;  

 Construção Blog “Sou fã ZCL”: R$150,00 a hora (sendo necessária 12 horas 

de formatação e front-end), valor total para a criação do blog: R$ 1.800,00; 

 Criação de um banco de dados, onde apenas o presidente do Fã-clube possa 

alterar os dados, e possa ser visualizado a qualquer momento pelo mesmo e 

pela equipe ZCL: 4 horas para formatação e front-end. Total R$ 600,00. 
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4.1.6.1 Sugestões da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

4.1.6.1.1 Sou Fã ZCL 

 

Figura 4 – Modelo para cadastro e acesso ao blog “Sou Fã ZCL”. 

 

Imagem 1 
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Imagem 2 
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Imagem 3 
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Fonte: Produzido pelas autoras. 

Imagem 4 

 

 

A imagem 1, representa a aba de fãs dentro dela o internauta encontra três 

segmentos para atuar dentro da guia a “Sou Fã ZCL”, “Fã-Clubes” e “Camarim”. No 

caso acima, o fã será redirecionado, por escolha própria, para o blog Sou Fã ZCL, 

exclusividade proposta aos fãs da dupla para torna-los oficiais.  



21 
 

Se o fã já possuir cadastro, basta digitar seu login e senha para entrar no blog, 

imagem 2. Caso ele ainda não possua, após clicar em “Fazer meu cadastro” será 

redirecionado para a área de aceite, imagem 3, cujo objetivo é explicar a função do 

blog e as normas pré-estabelecidas pela ZCL Produções Artísticas para participação. 

Apenas após clicar no botão de aceite, será possível clicar no botão “Cadastre-se” 

para realizar a sua inscrição no blog. A área de cadastro, imagem 4, solicita os dados 

pessoais do fã, a fim de inseri-lo no banco de dados da Central de Atendimento ao Fã 

e gerar um login e senha para que o mesmo possa desfrutar das ações promovidas 

por meio do blog.  
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4.1.6.1.1.1 Sou Fã ZCL 

 

Figura 5 - Modelo do layout blog "Sou Fã ZCL" 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.6.1.2 Fã-Clubes 

 

Figura 6 - Modelo para cadastro e acesso a área de Fã-Clubes. 
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Fonte: Produzido pelas autoras. 
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A imagem 1 representa a aba de fãs, dentro dela o internauta encontra três 

segmentos para atuar dentro da guia a “Sou Fã ZCL”, “Fã-Clubes” e “Camarim”. No 

caso acima, o fã será redirecionado, por escolha própria, para a área de cadastro de 

Fã-clubes. 

O objetivo desta área é alimentar o banco de dados com informações 

relevantes e atualizadas sobre os Fã-clubes ativos, de modo torna-los oficiais. Caso 

o presidente de Fã-clube ainda não possua login e senha, após concordar com o termo 

de aceite que representa a norma pré-estabelecida pela ZCL Produções Artísticas, 

imagem 2, o presidente deve cadastrar seus dados pessoais e do Fã-Clube, imagem 

3, além de, escolher um login e senha para que possa acessar a qualquer momento 

o cadastro e fazer alterações necessárias. Em seguida o presidente pode cadastrar 

os membros pertencentes ao Fã-clube, imagem 4, a quantidade de membros 

cadastrados aparece do lado direito da imagem. 
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4.1.6.1.3 Camarim 

 

Figura 7 - Modelo para cadastro de solicitação de atendimento ao camarim. 
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Fonte: Produzido pelas autoras. 
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A imagem 1 representa a aba de fãs, dentro dela o internauta encontra três 

segmentos para atuar dentro da guia a “Sou Fã ZCL”, “Fã-Clubes” e “Camarim”. No 

caso acima, o fã será redirecionado, por escolha própria, para a área de atendimento 

ao camarim. 

Após ler e concordar com o termo de aceite, proposto pela ZCL Produções 

Artísticas por meio de uma normatização, imagem 2, o fã será redirecionado para a 

área de login e senha. Apenas fãs existentes no banco de dados do blog Sou Fã ZCL 

poderão se cadastrar para o atendimento ao camarim. Após digitar login e senha, 

imagem 3, o fã entrará na área de solicitação ao camarim, imagem 4, e deve colocar 

os seus dados para confirmação e o show que gostaria de ter atendimento e enviar 

para a Central, que após decidir os ganhadores divulgará no blog e nas redes sociais 

da dupla. 
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4.1.7 Reformular as Redes Sociais da dupla 

 

Objetivo: Utilizar as redes sociais de forma eficiente para o relacionamento com 

públicos estratégicos e para divulgação do trabalho da dupla. 

Justificativa: As redes sociais da dupla são gerenciadas pela Central de 

Atendimento ao Fã, no entanto, elas praticamente não se diferem quanto ao conteúdo 

uma vez que geralmente repostam o conteúdo das redes pessoais dos cantores em 

todas as redes sociais da dupla. A agência Lumière propõem que essa ligação seja 

desvinculada, uma vez que o objetivo da empresa ZCL e da Central de Atendimento 

ao Fã é o gerenciamento e divulgação do trabalho exercido pela dupla e não para 

seus feitos pessoais.   

Público-alvo: Essencial constitutivo; Essencial não-constitutivo; Rede de 

interferência. 

Estratégia: Divulgar nas redes sociais apenas conteúdo que seja de relevância 

e que possam contribuir de forma positiva para a carreira da dupla. 

Desenvolvimento: 

Facebook 

O Facebook é uma rede social lançada em 2004 que e permite a criação de contas 

pessoais e empresarias, estas geralmente divulgadas como fan pages. 

O Facebook é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de publicidade, 

incluindo banners e grupos patrocinados, assim a agência Lumière propõem a dupla 

que torne eficaz a utilização da conta (Zezé Di Camargo & Luciano) já existente, das 

seguintes formas: 

 Visualizar diariamente as informações de tráfego geradas pela fan page, com 

o objetivo de identificar melhores áreas de atuação;  

 Postar informações relevantes ao interesse dos fãs, como: agenda de shows, 

participações em programas de TV e Rádio, promoções, prêmios conquistados, 

lançamento de músicas, clipes e produtos;  

 Produzir posts exclusivos, não apenas repostar o que já aconteceu 

(participações, fotos do instagram, twittes); 
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 Postar no mínimo cinco vezes ao dia; 

 Utilizar linguagem direta e próxima; 

 Se dedicar a curtir e/ou comentar posts produzidos por outros usuários mas 

que sejam relacionados a dupla; 

 Gerar discussões sobre determinados assuntos sobre trabalhos da dupla ou 

sobre o setor da música; 

 Prover a fan page com o objetivo de mais curtidas, por meio de concursos 

culturais e ações que instiguem os fãs; 

 Servir como fonte de divulgação para promoções e sorteios exclusivos e seus 

resultados. 

Twitter   

O twitter é uma rede social existente desde 2006 e permite criação de contas 

pessoais e empresariais. Atualmente possui mais de 100 milhões de usuários 

cadastrados e mais de 60 milhões de usuários ativos, em busca de relacionamento e 

promoções. Sugerimos a dupla que torne eficaz a utilização da conta (@zcloficial) já 

existente, das seguintes formas: 

 Realizar pesquisas diárias sobre a dupla por meio do Twitter Search para saber 

o que os outros usuários falam; 

 Manter o ritmo de twetts, recomendação atualmente: 7 postagens diárias; 

 Twittar informações relevantes ao interesse dos fãs, como: agenda de shows, 

participações em programas de TV e Rádio, promoções, prêmios conquistados, 

lançamento de músicas, clipes e produtos;  

 Produzir twetts exclusivos, não apenas repostar o que já aconteceu 

(participações, fotos do instagram); 

 Utilizar linguagem direta e próxima; 

 Se dedicar a interagir com outros usuários que citem a dupla, sempre de forma 

educada; 

 Gerar discussões sobre determinados assuntos sobre trabalhos da dupla ou 

sobre o setor da música; 

 Utilizar hashtags para publicitar campanhas e a dupla; 

 Uma vez ao mês periodicidade realizar contato com os fãs por meio de twitcam 

(O Twitcam é um serviço que transmite vídeos ao vivo a partir de webcams e 
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os divulga através do Twitter. Cada transmissão suporta até 100 mil 

espectadores e tem endereço próprio. O vídeo pode ser acessado mesmo 

depois da transmissão ao vivo); 

 Servir como fonte de divulgação para promoções e sorteios exclusivos e seus 

resultados. 

Instagram  

O Instagram é uma rede social lançada em 2010 que permite aos seus usuários 

tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los, inclusive em uma variedade 

de serviços de outras redes sociais. 

A rede social permite o agente seguir outras páginas de seu interesse e eleger 

quem o pode seguir, assim a agência Lumière propõem a dupla que torne eficaz a 

utilização da conta aberta já existente, das seguintes formas: 

 Postar fotos e vídeos produzidos pela ZCL Produções Artísticas de forma a 

promover a carreira da dupla, e não mais reposts das redes pessoais dos 

cantores;  

 O Instagram requer menos atualização diária, devido ser uma rede social para 

apenas imagens, no entanto, exige regularidade. Recomenda-se no minímo 

três publicações diárias. 

 Utilizar linguagem direta e próxima nas legendas das fotos e vídeos; 

 Se dedicar a curtir e/ou comentar fotos publicadas por outros usuários mas que 

sejam relacionados a dupla; 

 Promover interatividade ao gerar diálogo após a postagem de uma foto; 

 Servir como fonte de divulgação para promoções e sorteios exclusivos e seus 

resultados. 
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Mensuração: A agência Lumiére analisará diariamente as redes sociais da 

dupla. Será acompanhado por meio de todo conteúdo postado número de curtidas, 

compartilhamentos e comentários. Ao término de cada mês será realizado um relatório 

com todas as informações obtidas, de forma a qualificar a gestão para possíveis 

melhorias.  

Custo: 

 Gestão anual das redes sociais: R$ 20.400,00. 
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4.1.8 Cartão Postal 

 

Objetivo: Fortalecer o vínculo da dupla com o Fã e divulgar os contatos oficiais 

da dupla, por meio da distribuição de um cartão postal personalizado nos shows, tendo 

como alvo promover relacionamento com os fãs já oficiais e a conquista de novos fãs. 

Justificativa: Em pesquisa quantitativa com os fãs registrou-se que este 

público se ressente de um contato mais personalizado com a dupla o que pode ser 

apontado como uma ameaça ao trabalho da dupla pela agência Lumière, uma vez 

que, se o trabalho de relacionamento com este público estratégico não for bem 

exercido pode causar um decesso na carreira da dupla na indústria da música.  

Público-alvo: Essencial não-constitutivo; Rede de interferência. 

Estratégia: Desenvolver a produção gráfica de um cartão postal, tamanho 19 cm 

x 15 cm, para impressão, que contenha na parte da frente uma foto e o logo da dupla, 

e na parte de trás do lado esquerdo o poema Amor de Fã é Assim, escrito pelo Zezé 

Di Camargo, e o contato telefônico destinado aos fãs e o site da dupla, e ao lado direito 

outra foto da dupla e os respetivos autógrafos. Este cartão deverá ser distribuído nos 

shows aos fãs presentes de forma a reforçar o relacionamento com a dupla e divulgar 

o site como canal para obtenção de diferenciais junto a dupla.   

Desenvolvimento: A princípio propomos a distribuição de 500 cartões por show, 

em nove espetáculos, subdivididos em três apresentações por mês, no período de 

três meses, em diferentes localidades. Com objetivo de abranger o relacionamento 

com o público essencial não-constitutivo da dupla e atrair novos fãs. 

Mensuração: Após a distribuição dos 4500 cartões a Lumière irá produzir um 

relatório com base na receptividade dos fãs que receberam os cartões postais, dessa 

forma a agência poderá aprimorar a distribuição e aumentar a produção se 

necessário. 
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Custo: 

 Consultoria em design: R$80,00; 

 Impressão do cartão R$ 144,00; 

 Distribuição do cartão: Contratar uma recepcionista Freelancer – R$ 810,00. 
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4.1.8.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 8 - Modelo do Cartão Postal – Frente. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
 
 

Figura 9 - Modelo do Cartão Postal - Verso. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.9 Carteirinha Fã Oficial  

 

Objetivo: Criar uma carteirinha de Fã Oficial como forma de reconhecimento ao 

carinho e atenção que os fãs têm pela dupla, de forma a estabelecer e fortificar um 

relacionamento que produza, por meio dos fãs, uma boa imagem da dupla no mercado 

fonográfico. 

Justificativa: Todo fã busca ter o reconhecimento do carinho e dedicação que 

tem pelos seus ídolos. A carteirinha de fã oficial visará reconhecer o auxílio dos fãs 

que respondem as pesquisas utilizadas para a mensuração das ações propostas. 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: Utilizar um programa de pontuação a fim de incentivar os fãs a 

responderem as pesquisas aplicadas pela agência Lumière. Em troca dessa ajuda 

será oferecido a carteirinha de fã que acumulará pontos e que posteriormente poderão 

ser trocados por outros brindes oficiais da dupla. Para que os fãs possam participar 

das pesquisas e ganhar a carteirinha deverão estar cadastrados no blog “Sou Fã ZCL”. 

Desenvolvimento: Para ganhar a carteirinha os fãs deverão obter 500 pontos, 

para conseguir a pontuação será necessário que respondam 10 pesquisas, cada uma 

no valor de 50 pontos. Quando a pontuação for alcançada a carteirinha será enviada 

pelo correio para o cadastrado.  

 

Mensuração: Para avaliar a satisfação desse programa será realizado contato 

telefônico ou por e-mail com os fãs que alcançaram a pontuação e ganharam a 

carteirinha, a fim de descobrir o nível de satisfação. 

Custo 

 Elaboração de carteirinha personalizada: R$ 80,00; 

 Confecção da carteirinha: R$ 1,75 unidade – 1000 unidades iniciais R$ 

1.750,00; 

 Envio de 1000 unidades: envelopes R$ 200,00 + Correio R$ 1.500,00, total: 

R$1.700,00. 
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4.1.9.1 Sugestões da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 10 - Modelo da carteirinha de Fã Oficial. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.10 Cartões de felicitações 

 

Objetivo: Fortalecer a relação com os fãs oficiais, por meio de felicitações em 

seus aniversários, de forma tornar possível a consolidação do relacionamento.  

Justificativa: Em pesquisa quantitativa com os fãs registra-se que 34% deseja 

se aproximar da dupla. Embora o envio do cartão de aniversário seja por meio de e-

mail marketing, e os cartões em datas nacionais específicas (páscoa, natal, ano novo, 

dia das mães, dia dos pais, etc) sejam divulgados nas redes sociais, por se tratar de 

uma técnica de comunicação dirigida com uma mensagem personalizada, é 

persuasivo e colabora na fidelização do público com um custo/benefício vantajoso.  

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégias: Elaborar uma arte, tamanho 10x15, com uma mensagem de acordo 

com a data celebrada e incluir uma foto e os autógrafos da dupla. A arte deve valer 

pelo período de um ano, ou seja, ser utilizada apenas uma vez, para não correr o risco 

de uma mesma pessoa receber o mesmo cartão duas vezes, e tornar a estratégia 

falha por não parecer ser particular. 

Desenvolvimento: A arte será enviada aos fãs aniversariantes cadastrados 

oficialmente no blog Sou Fã ZCL, por meio da ferramenta UOL HOST para facilitar o 

envio diário e simultâneo, e irá conter uma mensagem de parabéns, seguida de uma 

poesia ou frase escrita pela dupla. A mensagem enviada por e-mail em formato de e-

mail marketing será disparada automaticamente aos aniversariantes de diariamente. 

Mensuração: Por meio da ferramenta Spypig, a Lumière poderá identificar 

previamente os e-mails que foram enviados e abertos pelos fãs, e assim, no mês de 

dezembro, realizar uma pesquisa qualitativa com estes cadastrados para avaliar a 

satisfação e coletar sugestões de melhorias.  
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Custo: 

 Consultoria em design: R$80,00; 

 Hospedagem de e-mail marketing: absorvido pela agência Lumière; 

 Ferramenta UOL HOST de envio de e-mails simultâneos R$ 1.918,80. 

4.1.10.1 Sugestões da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 11 - Modelo do Cartão de felicitações. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.11 Sorteio de Ingressos  

 

Objetivo: Promover interatividade entre o público de fãs já cadastrados como 

oficiais e a ZCL Produções Artísticas. 

Justificativa: Registra-se, por meio da pesquisa aplicada aos fãs, que 11% 

dos fãs sugerem o aumento de sorteios dos produtos oficiais da dupla e ingressos. 

Além disso, promover estes sorteios gera uma interatividade maior entre o público e 

a dupla, principalmente por meio das redes sociais. 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: A ideia é promover o sorteio de três pares de ingressos mensais para 

dar aos fãs cadastrados no blog “Sou Fã ZCL” a oportunidade de assistir de forma 

gratuita um show da dupla. O cadastro para participar do sorteio dar-se-á no site da 

dupla, com condições de aceite a serem criadas que atendam a normatização de 

sorteios da ZCL, e divulgado nas redes sociais. O sorteio será realizado de forma 

eletrônica sem permitir interferência humana. 

Desenvolvimento: Os participantes deverão inscrever-se regularmente na 

promoção. O resultado será divulgado nas redes sociais da dupla e no site. 

A equipe entrará em contato com os ganhadores e passará as informações 

necessárias para que os ganhadores possam retirar os ingressos, que serão 

entregues na casa de shows. 

 

Mensuração: Após a realização de cada show será realizado uma entrevista 

com os ganhadores, a fim de identificar o grau de satisfação sobre a promoção e o 

prêmio. A cada seis meses a agência Lumière irá desenvolver um relatório que irá 

conter a análise de todas as pesquisas realizadas nesse período. 

Custo:  

 Divulgação no blog: absorvido pela agência Lumiére; 

 Ingressos: R$ 80,00 cada – Total R$ 11.520,00; 

 Taxa de Distribuição de Prêmios – R$ 1152,22. 
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4.1.11.1 Sugestão de normativa da agência Lumière Assessoria para realização 

do sorteio dos ingressos: 

A promoção “Eu, no show do Zezé Di Camargo & Luciano” doravante Concurso 

Cultural, é realizado e organizado pela Z.C.L Comércio, promoções e produções 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, 

Alameda Mamoré, nº. 535, conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

O presente Concurso Cultural nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, bem 

como do art. 30, do Decreto nº 70.951/72, não subordina seus concorrentes, ou futuro 

contemplado, a qualquer modalidade de álea, pagamento ou vinculação com o 

consumo ou fruição de qualquer bem, direito ou serviço. 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Podem participar as pessoas residentes em todo território nacional 

respeitado os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

1.2 É vedada a participação de funcionários, bem como seus familiares de 1º 

grau, da Z.C.L Produções Artísticas, de empresas relacionadas, ou 

quaisquer pessoas diretamente envolvidas com esta promoção. 

2 COMO PARTICIPAR 

2.1 A presente promoção terá início no dia 02 de janeiro de 2015 e término no 

dia 25 de dezembro de 2015. 

2.2  As inscrições deverão ser realizadas pelo blog “Sou Fã ZCL” e selecionar 

o show no qual deseja concorrer ao par de ingressos. 

2.3 O direito ao prêmio é pessoa e intransferível e não pode ser convertido em 

dinheiro. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou 

substituição de qualquer detalhe que não seja o determinado na descrição 

do prêmio. 

3 DO PRÊMIO 

3.1 Serão sorteados três pares de ingressos de shows por mês, durante o ano 

de 2015, ou seja, 36 ingressos por ano. 

4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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4.1 O resultado da promoção será divulgado nas redes sociais da dupla Zezé 

Di Camargo & Luciano e no site oficial. A Equipe entrará em contato com 

os ganhadores e passarão as informações para a retirada dos ingressos. 

5 ENTREGA DOS PRÊMIOS 

5.1 Os ingressos deverão ser retirados pelo ganhador do promocional 

diretamente na bilheteria da casa de shows. O prêmio só será entregue 

mediante a apresentação de um documento original com foto. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível 

formada pelo departamento de marketing da ZCL Produções Artísticas. 

6.2 O vencedor autoriza, a qualquer tempo, pelo prazo de 10 anos a contar da 

data de divulgação do resultado desta promoção, o uso de sua voz e 

imagem, em spots de radiodifusão, televisão, fotos, cartazes, filmes, 

websites, folhetos, livros, revistas e peças promocionais, para fins de 

divulgação do prêmio, sem qualquer ônus adicional para as “partes”, ainda 

que o mesmo não usufrua do prêmio. 

6.3 A simples participação na presente promoção implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, 

que poderá ser alterado pelos organizadores a qualquer momento. 

 



4.1.12 Sorteio de Kits Promocionais 

 

Objetivo: Promover interatividade entre o público de fãs já cadastrados como 

oficiais e a ZCL Produções Artísticas, representante da dupla. 

Justificativa: Realizar sorteios de kits promocionais com material da dupla 

promoverá maior interatividade com o público, além da possibilidade de conseguir 

novos admiradores já que será amplamente divulgado nas redes sociais; 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: Esta ação contempla, com periodicidade mensal, a distribuição de 

kits promocionais por meio de Concursos Culturais. Os concursos consistem na 

elaboração de frases, textos, e produção de fotos temáticas.   

Desenvolvimento: Toda última terça-feira de cada mês será realizado um 

Concurso Cultural, por meio do site da dupla, para oferecer três kits promocionais, a 

diferentes participantes, contendo CD autografado da dupla, cartão postal, e uma 

toalhinha de rosto personalizada com o nome da dupla. Os vencedores serão 

definidos por uma comissão julgadora, após cinco dias do início do concurso, e os 

trabalhos escolhidos serão divulgados por meio das redes sociais. 

 

Mensuração: A Lumière irá fazer uma pesquisa qualitativa com os ganhadores e 

gerará um relatório no mês de dezembro. O relatório conterá o feedback dos 

ganhadores, a quantidade de participantes, sexo, faixa etária para realizar uma 

comparação de participação e satisfação com os promocionais realizados antes das 

ações propostas pela Lumière.  

Custo:  

 Divulgação no blog: absorvido pela agência Lumiére; 

 CD: R$ 612,00; 

 Cartão Postal: R$ 11,52; 

 Toalhinha personalizada: R$ 180,00; 

 Envio para o vencedor: R$ 360,00; 

 Taxa de Distribuição de Prêmios: R$ 116,35. 
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4.1.12.1 Sugestão de normativa da agência Lumière para a realização da 

promoção (primeiro mês): 

 

A promoção “Amor de fã é assim” doravante Concurso Cultural, é realizada e 

organizada pela Z.C.L Comércio, promoções e produções LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Mamoré, nº. 535, 

conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº  

67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

O presente Concurso Cultural nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, bem 

como do art. 30, do Decreto nº 70.951/72, não subordina seus concorrentes, ou futuro 

contemplado, a qualquer modalidade de álea, pagamento ou vinculação com o 

consumo ou fruição de qualquer bem, direito ou serviço. 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Podem participar as pessoas residentes em todo território nacional 

respeitando os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

1.2 É vedada a participação de funcionários, bem como seus familiares de 1º 

grau, da Z.C.L Produções Artísticas, de empresas relacionadas, ou 

quaisquer pessoas diretamente envolvidas com esta promoção. 

2 COMO PARTICIPAR 

2.1 A presente promoção terá início no dia 30 de junho de 2015 e término no 

dia 04 de julho de 2015. 

2.2  A inscrição será realizada através do site oficial. 

2.3 O participante deve enviar pelo blog “Sou Fã ZCL” uma foto e/ou vídeo que 

demonstre o seu amor pela dupla. 

2.4 O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser convertido em 

dinheiro. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou 

substituição de qualquer detalhe que não seja o determinado na descrição 

do prêmio. 

3 DO PRÊMIO 

3.1 Serão sorteados três kits, cada um conterá um CD autografado, um cartão 

postal e uma toalhinha personalizada da dupla. 

4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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4.1 O resultado da promoção será divulgado após o encerramento do 

promocional através das redes sociais da dupla Zezé Di Camargo & 

Luciano e no site oficial.  

5 ENTREGA DOS PRÊMIOS 

5.1 O prêmio será entregue no endereço informado pelo ganhador no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de sorteio, como determina o artigo 5º do 

Decreto 70.9951, de 09 de agosto de 1972 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível 

formada pelo departamento de comunicação da ZCL Produções Artísticas. 

6.2 O vencedor autoriza, a qualquer tempo, pelo prazo de 10 anos a contar da 

data de divulgação do resultado desta promoção, o uso de sua voz e 

imagem, em spots de radiodifusão, televisão, fotos, cartazes, filmes, 

websites, folhetos, livros, revistas e peças promocionais, para fins de 

divulgação do prêmio, sem qualquer ônus adicional para as “partes”, ainda 

que o mesmo não usufrua do prêmio. 

6.3 A simples participação na presente promoção implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, 

que poderá ser alterado pelos organizadores a qualquer momento. 
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4.1.13 Concurso Cultural: Assistente de produção  

 

Objetivo: Oferecer uma vivência extra acadêmica aos estudantes da área de 

comunicação, a fim de incentiva-los a ingressar no setor artístico e de eventos, além 

de divulgar ao público de fãs todo o trabalho envolvido para a realização de um show 

da dupla. 

Justificativa: De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Associação 

Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), divulgado pelo jornal O Globo no dia 26 

de setembro de 2014 o setor de eventos cresceu 5,5% em comparação ao mês de 

agosto do ano passado. Entretanto, apesar do crescimento há dificuldade para 

encontrar mão de obra qualificada.  

O mercado de trabalho está cada dia mais competitivo, oferecer aos estudantes 

universitários uma oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 

demostra que a organização, possui responsabilidade social, pois, não visa apenas 

beneficiar-se financeiramente, mas, busca também contribuir com a sociedade na qual 

está inserida.  

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

 
Estratégia: Desenvolver um projeto voltado aos estudantes de comunicação 

que estão devidamente matriculados em uma instituição de nível superior. O projeto 

consiste em o aluno se tornar por quatro dias, de segunda à quinta, um assistente de 

produção, para acompanhar o planejamento e realização de um show da dupla. O 

estudante acompanhará a rotina administrativa e de produção do escritório, a 

divulgação, a assessoria de imprensa, a montagem de palco e cenário, os ensaios, e 

o primeiro dia de espetáculo que será realizado em uma quinta-feira. O participante 

ganhará um ingresso para o segundo dia de apresentação, para que possa assistir 

como convidado o show e assistir o vídeo de sua participação. 

A apresentação escolhida para esse projeto será na cidade de São Paulo, na 

casa de shows Citibak Hall, espetáculos que são planejados e organizados 

anualmente pela ZCL Produções Artísticas. 

O concurso Cultural será divulgado por meio de uma arte no tamanho de 

800x800 pixels no site, nas redes sociais da dupla e será enviado por e-mail marketing 
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para todas as Faculdades e Universidades do Brasil que contenham cursos na área 

de comunicação.  

O dia a dia do participante será filmado, o vídeo será exibido na sexta, segundo 

dia da temporada do Citibank Hall e divulgado nos canais de comunicação da dupla. 

A empresa oferecerá ao ganhador, cinco diárias em hotel, transporte do hotel 

ao escritório, café da manhã e vale alimentação para almoço e jantar. Para participar 

o estudante deve estar devidamente matriculado em uma instituição de nível superior 

nos cursos das áreas de comunicação. O candidato deve preencher o cadastro no site 

oficial da dupla e responder a pergunta, em até 10 linhas, “Por que eu devo ser o 

novo assistente de produção da dupla Zezé Di Camargo & Luciano?”, e a escolha 

será realizada pela dupla e pelos funcionários da organização. Após a divulgação do 

resultado, o ganhador terá três dias para confirmar a sua participação. 

O estudante receberá ao término de sua assistência um certificado, para que 

possa ser usado como atividades complementares e portfólio.  

Desenvolvimento:  

 1º dia: Recepção no escritório da dupla às 8 horas na segunda-feira. O 

ganhador e suas funções serão apresentadas pela dupla e pelo produtor. O 

estudante acompanhará as tarefas administrativas, como compra de materiais, 

contatar com fornecedores, acompanhamento de notas fiscais, entre outras 

funções. 

 2º dia: O estudante irá auxiliar na assessoria de imprensa na produção de 

releases, clipping, press-kits, envio de mailing, entre outros. Acompanhará a 

rotina do departamento de rádio, divulgação dos shows e das músicas, 

promocionais, entrevistas da dupla, entre outros. 

 3º dia: Acompanhar a montagem do palco e equipamentos na casa de shows 

 4º dia: Assistir o ensaio para a apresentação, atendimento a impressa, rádios 

e camarim, assistir e auxiliar no show da dupla pelo backstage, 

acompanhamento da coletiva de impressa e para encerrar a noite participar do 

coquetel oferecido para os convidados. 

 5º dia: Assistir ao show como convidado especial e a exibição do vídeo.  
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Mensuração: Após o término do projeto, a Lumière produzirá um relatório com 

os dados de quantas inscrições foram realizadas, faixa etária, região e cursos de maior 

predominância nas inscrições. E realizará uma pesquisa em profundidade com o 

ganhador(a) a fim de descobrir o grau de satisfação, sugestões e reclamações. Além 

de, analisar o feedback gerado nas redes sociais a partir da divulgação do vídeo final 

do promocional. 

 

Custo: 

 Consultoria em Design (arte para divulgação): R$ 80,00; 

 Cinco diárias no Hotel Ibis, localizado na Rua Marcos Penteado de Ulhoa 

Rodrigues, 1111, no bairro Tamboré em Barueri/SP, incluso café da manhã: R$ 

208,33, somando um total de R$ 1041,65; 

 Transporte de taxi duas vezes por dia hotel – escritório ZCL Produções 

Artísticas, distantes 4,3 km: R$ 30,00, somando um total de R$ 120,00; 

 Almoço e Jantar, o estudante receberá R$ 220,00. Equivalente a R$20,00 por 

refeição;  

 Filmagem e edição de vídeo: R$ 750,00; 

 Ingresso para assistir o segundo show da temporada: R$200,00; 

 Mailing com os e-mails das Faculdades e Universidades brasileiras: R$ 25,00; 

 Regulamento do concurso: R$ 80,00; 

 Taxa de Distribuição de Prêmios, a ser paga ao Ministério da Fazenda, 

correspondente a 10% sobre o valor da promoção: R$ 257,53. 
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4.1.13.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 12 - Modelo da arte de divulgação do Concurso Cultural. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.13.2 Sugestão de normativa da agência Lumière Assessoria para realização 
do concurso cultural: 

O Concurso Cultural “Assistente de produção por quatro dias da dupla Zezé 

Di Camargo e Luciano” doravante Concurso Cultural, é realizado e organizado pela 

Z.C.L Comércio, promoções e produções LTDA., pessoa jurídica de direito privado 

com sede em Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Mamoré, nº. 535, conjunto 

1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº  67.214.197/0001-

32, doravante ORGANIZADORA. 

O presente Concurso Cultural nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, 

bem como do art. 30, do Decreto nº 70.951/72, não subordina seus concorrentes, ou 

futuro contemplado, a qualquer modalidade de álea, pagamento ou vinculação com o 

consumo ou fruição de qualquer bem, direito ou serviço. 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Podem participar as pessoas residentes em todo território nacional 

respeitando os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

1.2 É vedada a participação de funcionários, bem como seus familiares de 1º 

grau, da Z.C.L Produções Artísticas, de empresas relacionadas, ou 

quaisquer pessoas diretamente envolvidas com esta promoção. 

2 COMO PARTICIPAR 

2.1 A presente promoção terá início no dia 20 de agosto de 2015 e término no 

dia 20 de setembro de 2015. 

2.2 A inscrição deve ser realizada pelo site. 

2.3 Para participar o estudante deverá estar devidamente matriculado em 

qualquer curso de comunicação de uma instituição de nível superior. 

2.4 O aluno deverá preencher o cadastro e responder, em até 10 linhas, a 

pergunta “Por que eu devo ser o novo assistente de produção da dupla 

Zezé de Camargo & Luciano?”.  

2.5 O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser convertido em 

dinheiro. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou 

substituição de qualquer detalhe que não seja o determinado na descrição 

do prêmio. 
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3 DO PRÊMIOS 

3.1 3.1 O ganhador terá o direito a assistir um espetáculo como convidado de 

honra e acompanhar por quatro dias a rotina administrativa e de produção 

do show da temporada do Citibank Hall em São Paulo. 

4 DESCRIÇÃO DO PRÊMIO 

4.1 O aluno acompanhará todo o processo de realização de um show. O 

programa terá início no dia 09 de novembro de 2015 e término no dia 12 de 

novembro de 2015. 

4.2 No dia 13 de novembro de 2015 o estudante será o convidado de honra 

para assistir o segundo show de apresentação da temporada do Citibank 

Hall. 

4.3 Toda a rotina do ganhador será filmada e divulgada no segundo dia de 

apresentação do show e será divulgado no site e nas redes sociais da 

dupla. 

4.4 Após o termino do concurso o aluno receberá um certificado de participação 

e deverá realizar uma pesquisa em profundidade com a agência Lumière. 

4.5 A ZCL Produções Artísticas oferecerá ao ganhador cinco dias de 

hospedagem, vale alimentação para cinco dias, transporte do hotel para o 

escritório e um ingresso para assistir ao show do dia 13 de setembro de 

2015. 

5 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 O resultado da promoção será divulgado dia 09 de outubro de 2015 através 

das redes sociais oficiais da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e no site 

oficial.  

5.2 O ganhador deverá confirmar a sua participação em até três dias. Caso não 

seja confirmada a participação será realizado uma nova escolha. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 O ganhador será escolhido por uma comissão julgadora, composta pela 

dupla Zezé Di Camargo & Luciano, pela agência Lumière e pelos 

funcionários da ZCL Produções Artísticas. 

6.2 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível 

formada pela agência Lumière. 
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6.3 O vencedor autoriza, a qualquer tempo, pelo prazo de 10 anos a contar da 

data de divulgação do resultado desta promoção, o uso de sua voz e 

imagem, em spots de radiodifusão, televisão, fotos, cartazes, filmes, 

websites, folhetos, livros, revistas e peças promocionais, para fins de 

divulgação do prêmio, sem qualquer ônus adicional para as “partes”, ainda 

que o mesmo não usufrua do prêmio. 

6.4 A simples participação na presente promoção implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, 

que poderá ser alterado pelos organizadores a qualquer momento. 
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4.1.14 Pocket Show para fãs 

 

Objetivo: Oferecer anualmente um Pocket Show (até 12 músicas) exclusivo 

para fãs e fãs clubes cadastrados oficialmente, com direito a possibilidade de 

atendimento ao camarim. 

Justificativa: Os fãs apontam como sugestão de melhoria na qualidade do 

atendimento ao fã, na pesquisa, ações de valorização a este relacionamento, portanto, 

nada mais adequado do que oferecer a estes a oportunidade de ir a um show da dupla 

de forma gratuita.  

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: Oferecer maiores privilégios aos fãs cadastrados oficialmente e 

proporciona-los uma aproximação com seus ídolos. 

Desenvolvimento: Anualmente, no mês de julho, a equipe ZCL promoverá em 

uma casa de shows uma apresentação da dupla para 500 fãs sorteadas. Os shows 

acontecerão em São Paulo, em parceria com a casa de shows Wood’s Bar e para 

participar o fã deverá se cadastrar antecipadamente por meio do site. A ação inclui a 

entrada gratuita na casa de shows, e participação para o sorteio de 50 fãs que terão 

direito a uma foto com a dupla. Não inclui transporte, hospedagem e alimentação, o 

que será claramente especificado em um termo de participação do sorteio.  

O sorteio será por um programa online sem possibilitar interferência da equipe.  

Para a divulgação do sorteio serão utilizadas, dois meses antes da ação, todas 

as redes sociais da dupla, o site e cartazes nos shows antecedentes.  

Mensuração: Após a realização do show os fãs ganhadores responderam um 

questionário, para que a Lumière possa obter o feedback dessa ação. 

 

 

Custo:  

 Parceria com a casa de shows Wood’s, que oferece aos artistas renomados do 

sertanejo, a casa gratuitamente para um show exclusivo para 500 fãs, em troca 

de divulgação da casa e consumação dos fãs dentro da casa; 
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 Cachê de 16 colaboradores, entre eles, dois backing-vocals, um baterista, um 

guitarrista, um baixista, o produtor da dupla, assessora de imprensa, fotógrafo 

e oito roadies. Cada cachê no valor de R$ 120,00, total de: R$ 1920,00.  

A dupla não receberá pela apresentação; 

 Taxa de Distribuição de Prêmios R$ 192,00; 

 Patrocínio da empresa Mack Collor na produção de todo material gráfico de 

divulgação do sorteio. 

4.1.14.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 13 - Modelo da arte de divulgação do Pocket Show. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 

4.1.14.2 Sugestão de normativa da agência Lumière Assessoria para realização 

do Pocket Show: 
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A promoção “Pocket Show Zezé Di Camargo & Luciano” doravante Concurso 

Cultural, é realizado e organizado pela Z.C.L Comércio, promoções e produções 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede em Barueri, Estado de São Paulo, 

Alameda Mamoré, nº. 535, conjunto 1411, Cep 06.454-040, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  67.214.197/0001-32, doravante ORGANIZADORA. 

O presente Concurso Cultural nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, bem 

como do art. 30, do Decreto nº 70.951/72, não subordina seus concorrentes, ou futuro 

contemplado, a qualquer modalidade de álea, pagamento ou vinculação com o 

consumo ou fruição de qualquer bem, direito ou serviço. 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Podem participar as pessoas residentes em todo território nacional 

respeitado os termos e condições estabelecidos neste Regulamento. 

1.2 É vedada a participação de funcionários, bem como seus familiares de 1º 

grau, da Z.C.L Produções Artísticas, de empresas relacionadas, ou 

quaisquer pessoas diretamente envolvidas com esta promoção. 

1.3 O sorteio garante apenas a participação do pocket show, despesas quanto 

ao transporte, alimentação, entre outras, não estão inclusas no sorteio. 

2 COMO PARTICIPAR 

2.1 A presente promoção terá início no dia 10 de junho de 2015 e término no 

dia 20 de junho de 2015. 

2.2  A inscrição deverão ser realizadas através do site oficial. 

2.3 O participante deve realizar o seu cadastro no promocional no blog “Sou 

Fã ZCL”. 

2.4 O direito ao prêmio é pessoa e intransferível e não pode ser convertido em 

dinheiro. Em hipótese alguma o ganhador poderá pedir a troca ou 

substituição de qualquer detalhe que não seja o determinado na descrição 

do prêmio. 

3 DO PRÊMIO 

3.1 Serão sorteados 500 ingressos para assistir o Pocket Show da dupla, 

dentre esses ganhadores serão sorteados 50 pessoas para entrarem no 

camarim e poderem tirar fotos e pedir autógrafos.  

4 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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4.1 Os ingressos deverão ser retirados pelo ganhador do promocional 

diretamente na bilheteria da casa de shows. O prêmio só será entregue 

mediante a apresentação de um documento original com foto. 

4.2 O sorteio para o atendimento ao camarim será realizado dentro da casa de 

show Wood’s, pelo número do ingresso do ganhador.  

5 ENTREGA DOS PRÊMIOS 

5.1 O prêmio será entregue no endereço informado pelo ganhador no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de sorteio, como determina o artigo 5º do 

Decreto 70.9951, de 09 de agosto de 1972 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível 

formada pelo departamento de marketing da ZCL Produções Artísticas. 

6.2 O vencedor autoriza, a qualquer tempo, pelo prazo de 10 anos a contar da 

data de divulgação do resultado desta promoção, o uso de sua voz e 

imagem, em spots de radiodifusão, televisão, fotos, cartazes, filmes, 

websites, folhetos, livros, revistas e peças promocionais, para fins de 

divulgação do prêmio, sem qualquer ônus adicional para as “partes”, ainda 

que o mesmo não usufrua do prêmio. 

6.3 A simples participação na presente promoção implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, 

que poderá ser alterado pelos organizadores a qualquer momento. 

 

 



4.1.15 Café da manhã com os presidentes de Fã-clubes 

 

Objetivo: Promover exclusividade aos presidentes de Fã-clubes, uma vez que, 

estes são os que mais atuam em prol da divulgação e crescimento da carreira da dupla 

sertaneja. 

Justificativa: Atualmente a ZCL Produções Artísticas, por meio da Central de 

Atendimento ao Fã, não realiza nenhuma ação de exclusividade aos presidentes dos 

Fã-clubes. Torna-se de suma importância valorizar as ações de fidelidade, 

compromisso, divulgação que estes se dedicam, em prol da manutenção e 

consolidação do relacionamento estratégico. 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo. 

Estratégia: Oferecer um momento de lazer ao lado do ídolo, de forma a gerar 

contentamento e melhores posicionamentos em favor da dupla. 

Desenvolvimento: Todos os presidentes de Fã-clubes serão convidados para 

participar deste café da manhã por meio de e-mail marketing, e deverão confirmar sua 

presença pelo site. O evento acontecerá em São Paulo, no espaço Tea Connetion, 

9h30, no dia do fã, 18 de março, e oferecerá aos presidentes de Fã-clubes a 

oportunidade de conversar com seus ídolos durante o café da manhã, pelo período 

de uma hora, tirar fotos e conseguir autógrafos após o café da manhã. Todas as 

informações serão previamente divulgadas aos fãs, de forma a torna-los cientes 

inclusive de que o evento não inclui transporte e nem hospedagem. 

A dupla será previamente orientada pela, agência Lumière, quanto a dados sobre os 

Fã-clubes e assuntos pertinentes e relevantes para conversa durante o café da 

manhã. 

Mensuração: Uma semana após o café da manhã, os presidentes de Fã-

clubes que participaram do evento, receberão via e-mail um questionário para 

qualificar a ação. 
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Custo: 

 Consultoria em design: R$80,00; 

 Envio de e-mail marketing: absorvido pela agência Lumière; 

 Café da manhã: R$ 1.400,00 

 Divulgação posterior ao evento nas redes sociais e no site da dupla: 

absorvido pela agência Lumière; 

 Media Trainning com a dupla: absorvido pela agência Lumière. 
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4.1.15.1 Sugestão da agência Lumière Assessoria em Comunicação: 

Figura 14 - Modelo da arte de divulgação do Café da manhã com os presidentes de Fã-Clubes. 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.1.16 Divulgar o trabalho da dupla 

 

Objetivo: Promover lançamento exclusivo de músicas e clipes aos fãs, e contar 

com o apoio na posterior divulgação do trabalho da dupla, com a intenção de atrair 

novos públicos de fãs. 

Justificativa: A categoria de faixa etária de maior representatividade em que se 

encaixam os fãs da dupla é de 27 a 37 anos, segundo pesquisa da agência Lumière, 

futuramente esses fãs assumirão uma categoria de faixa etária acima. Assim, torna-

se necessário para que a dupla continue no mercado, que mais jovens assumam a 

posição de fã. E isso só se tornará possível por meio de uma continua divulgação do 

trabalho da dupla.  

Público-alvo: Essencial não-constitutivo; Rede de Interferência. 

Estratégias: A dupla deverá gravar um vídeo exclusivo para o blog “Sou Fã ZCL”, 

de acesso restrito, onde ligam em diversas rádios do Brasil e pedem para tocar a 

música de trabalho do ano, ao final do vídeo a dupla pede que os fãs façam o mesmo 

a fim de colaborar na divulgação da música. Além de criar uma interação com o público 

de fãs já conquistado, torna-se possível a conquista de mais fãs.  

Desenvolvimento: Esta ação se dará por meio de duas etapas, a primeira onde 

a música ou o clipe a ser lançado será divulgado primeiramente no blog “Sou Fã ZCL”, 

de forma a promover exclusividade aos fãs oficiais, e a segunda fase que após os fãs 

já conhecerem o novo trabalho da dupla serão incentivados por meio de um vídeo 

gravado pela dupla a divulgar o novo trabalho. 

Mensuração: Após a publicação do vídeo exclusivo no blog Sou Fã ZCL, a 

agência Lumière acompanhará a divulgação das rádios nacionais sobre as músicas 

mais pedidas no período de três meses, de forma a poder desenvolver um relatório 

comparativo a quantidade de vezes que outra música de trabalho tocou nas rádios no 

ano anterior quando essa ação era inexistente. 
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Custo: 

 Filmagem e edição de vídeo: R$ 3.000,00;  

 Postagem no blog: absorvido pela empresa responsável pelo gerenciamento 

do site. 
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 4.1.17 Vídeo viral para Whats app 

 

Objetivo: Aumentar a interação da dupla com seus fãs e conquistar novos 

admiradores, através de um aplicativo que oferece rápida disseminação de conteúdo. 

Justificativa: Transmitir ao público-alvo credibilidade e confiabilidade com 

relação ao compromisso da dupla em manter o relacionamento com os seus fãs e 

torna-lo cada vez mais consolidado e aproximativo. 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo; Rede de interferência. 

Estratégia: Enviar o vídeo aos presidentes de Fã-clubes e fãs oficiais 

cadastrados que possuam o aplicativo Whats App instalado em seus smartphones. 

Para que possam transmitir para os seus contatos e assim tornar viral o conteúdo.  

Desenvolvimento: Os vídeos serão elaborados inicialmente quatro tipos 

distintos de vídeos: 

I – Gravados pelos próprios artistas para divulgar músicas de trabalho, neste 

mesmo vídeo eles cantaram uma estrofe. Duração de até 60 segundos. 

II – Vídeos de clipes da dupla ou de gravações de shows com duração de até 

20 segundos. 

III- Vídeos da dupla em prol de alguma ação social, como por exemplo o apoio 

a luta contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Duração de 

até 60 segundos 

IV – Vídeo para a divulgação de shows que possuam maior notoriedade. Neste 

caso específico o envio será enviado aos fãs do Estado em que o espetáculo será 

realizado. Duração de até 20 segundos. 

Os vídeos serão gravados e/ou editados semanalmente e enviados todas as sextas-

feiras de cada mês. 

 

Mensuração: A avalição da proposta será realizada por meio de pesquisa 

quantitativa com os fãs cadastrados no Blog Sou Fã ZCL, após um semestre de 

atividade. 
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Custo:  

 Smartphone R$ 530,00;  

 Produção dos vídeos R$ 4.800,00;  

 Chip telefônico R$ 10,00; 

 Divulgação: absorvido pela agência Lumière.  
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4.2 Cronograma de ações  

 

Quadro 4 – Cronograma de ações 

 
Cronograma de Ações 

 2014           2015             

Ações 
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Otimizar a 
comunicação entre 

os setores 

                          

                 

                          

Estabelecer Missão, 
Visão e Valores 

para ZCL 

                          

                    

                          

                          

Instituir um 
organograma  
institucional 

                 

                          

Elaborar normas de 
relacionamento 

                          

                         

                          

                          

Mailing de fãs e fãs 
clubes 

                         

                          

Reformular site 

                          

                         

                          

Reformular Redes 
sociais 

                          

                          

                          

Cartão Postal 

                          

                

                          

Carteirinha Fã 
Oficial 

                          

                          

                          

Cartão de 
Felicitações 

                          

                         

                          

Sorteio de 
ingressos 
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Cronograma de Ações 

 2014           2015             

Ações 
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Sorteio de Kits 
promocionais 

                          

                         

                          

Concurso Cultural 

                          

                 

                          

Show Pocket 

                          

                

                          

Café da manhã 

                          

                

                          

Divulgação do 
trabalho 

                          

                   

                          

Vídeo viral 

                          

                        

                          

              

Legenda              

Planejamento                

Desenvolvimento                

Mensuração                
 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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4.3 Plano de Investimento 

 

Tabela 1 - Plano de Investimento 

PLANO DE INVESTIMENTO 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Otimizar a 
comunicação entre os 

setores 

Reuniões coletivas  R$ 80,00 

R$ 100,00 Design de slides para a apresentação  R$ 20,00 

Criação de e-mail institucional e formulário __ 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Estabelecer Missão, 
Visão e Valores para 

ZCL 

Reconstrução de arquivos para editorial  R$ 1.500,00 

R$ 1.670,50 

Reunião Coletiva R$ 40,00 

Projeto gráfico do panfleto R$ 80,00 

Reunião Coletiva R$ 40,00 

Impressão dos panfletos R$ 10,50 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Instituir um 
organograma 
institucional 

Reconstrução de arquivos para editorial R$ 800,00 

R$ 840,00 

Reunião Coletiva R$ 40,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Elaborar normas de 
relacionamento  

Normativa Promoção de brindes R$ 80,00 

R$ 320,00 
Normativa Fãs Oficiais “Sou Fã ZCL” R$ 80,00 

Normativa Fã-Clubes Oficiais  R$ 80,00 

Normativa atendimento ao camarim R$ 80,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Mailing de fãs e fã-
clubes 

Ferramenta spypig __ 
__ 

Banco de dados (Site) __ 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Reformular site 

Design de telas para o site institucional R$ 2.800,00 

R$ 7.627,00 

Hospedagem de site (valor mensal) R$ 600,00 

Domínio de site (valor anual) R$ 27,00 

Atualização do site R$ 1.800,00 

Construção blog “Sou fã ZCL” R$ 1.800,00 

Criação de um banco de dados R$ 600,00 
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PLANO DE INVESTIMENTO 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Reformular as Redes 
Sociais da dupla 

Gestão das redes sociais R$ 20.400,00 R$ 20.400,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

  Cartão postal 

Consultoria em design R$ 80,00 

R$ 1.034,00 Impressão do cartão R$ 144,00 

Recepcionista Freelancer  R$ 810,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Carteirinha de fã oficial 

Elaboração de carteirinha personalizada R$ 80,00 

R$ 3.530,00 
Confecção da carteirinha R$ 1.750,00 

Envelopes R$ 200,00 

Correio R$ 1.500,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Cartão de felicitações 

Consultoria em design R$ 80,00 

R$ 1.998,80 Hospedagem de e-mail marketing __ 

 Ferramenta para envio de cartões diariamente R$ 1.918,80 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Sorteio de Ingressos  

Divulgação no blog __ 

R$ 12.672,00 Ingressos R$ 11.520,00 

Taxa de Distribuição de Prêmios R$ 1.152,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Sorteio de Kits 
Promocionais 

Divulgação no blog __ 

R$ 1.359,87 

CD autografado R$ 612,00 

Envio para o vencedor R$ 360,00 

Cartão postal R$ 11,52 

Consultoria em design R$ 80,00 

Toalhinha personalizada R$ 180,00 

Taxa de Distribuição de Prêmios R$ 116,35 
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PLANO DE INVESTIMENTO 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Concurso Cultural: 
assistente de produção por 

quatro dias 

Hotel Ibis(c/ café da manhã) R$ 1.041,65 

R$ 2.694,18 

Transporte de Taxi (ida e volta) R$ 120,00 

Almoço e Jantar R$ 220,00 

Filmagem e edição R$ 750,00 

Regulamento R$ 80,00 

Mailing de Universidades do Brasil R$ 25,00 

Ingresso  R$ 200,00 

Taxa de Distribuição de Prêmios R$ 257,53 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Pocket Show para fãs 

Locação Casa de shows (Wood's) __ 

R$ 2.112,00 
Cache dos colaboradores R$ 1.920,00 

Material gráfico e de divulgação __ 

Taxa de Distribuição de Prêmios R$ 192,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Café da manhã com os 
presidentes de fã-clubes 

Envio de e-mail marketing __ 

R$ 1.480,00 Consultoria em design R$ 80,00 

Café da manhã R$ 1.400,00 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Divulgar o trabalho da 
dupla 

Filmagem e edição de vídeo R$ 3.000,00 
R$ 3.000,00 

Postagem no blog __ 

Ação Despesa Custo Total por ação 

Vídeo viral para            
Whats app 

Smartphone R$ 530,00 

R$ 5.341,00 
Chip telefônico R$ 10,00 

Produção vídeos  R$ 4.800,00 

Divulgação __ 

Planejamento Lumière R$ 16.250,00 

Acompanhamento Lumière R$ 132.900,00 

Terceiros R$ 16.196,00 

Total                   R$ 231.525,35 
 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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5 Considerações Finais 

 

 A aproximação da dupla Zezé Di Camargo e Luciano com seu público 

estratégico essencial não-constitutivo, e outros públicos que possam a vir se tornar 

fãs da dupla, é de suma importância para a manutenção e construção de um 

relacionamento positivo.  

 A gestão de uma comunicação eficaz, por parte da ZCL Produções Artísticas, 

revela-se essencial para intermediar a troca de informações e valores e atender as 

necessidades e expectativas de ambos os lados.  

 Nesse contexto, para que as conexões entre a dupla e seus fãs aconteçam de 

forma eficiente, a fim de promover fidelidade, torna-se necessário estabelecer 

estratégias de interação com este público. De acordo com esta ideia, neste projeto 

experimental, foram sugeridas diversas ações que podem otimizar o trabalho, sob 

responsabilidade da ZCL Produções Artísticas, de forma a promover interação, 

satisfação e consolidação deste relacionamento. 

 A agência Lumière Assessoria em Comunicação, defende a importância deste 

setor de atendimento exclusivo ao público essencial não-constitutivo da dupla, porém, 

aponta a dificuldade de realização de um trabalho estratégico por não possuir 

instrumentos que possibilitem a boa gestão deste relacionamento. Por esse motivo, 

esta agência propôs o desenvolvimento de um plano de ações que pode transformar 

a atual eficácia da empresa, de forma a aperfeiçoar e fortalecer o relacionamento entre 

os atores. Aperfeiçoar este relacionamento é essencial para a consolidação da dupla 

no mercado fonográfico, uma vez que, por meio da satisfação dos fãs já existentes 

tornará possível uma maior divulgação do trabalho exercido pela dupla e a conquista 

de novos fãs. 

 Por fim, a agência Lumière confia que esse plano é o início de um projeto 

extenso focado na estruturação da comunicação com os públicos estratégicos da 

dupla que abrirá portas para conservar a carreira musical da dupla no mercado. E 

aponta que a inserção deste esforço melhorará o atendimento prestado, de forma a 

colaborar com a razão de ser da empresa ZCL Produções Artísticas.  
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ANEXOS 

ANEXO A – CNPJ ZCL Produções Artísticas 

 
 

 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
67.214.197/0001-32 
MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA  
07/11/1991  

  
NOME EMPRESARIAL  
Z.C.L. COMERCIO, PROMOCOES E PRODUCOES LTDA  

  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
********  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
90.01-9-02 - Produção musical  
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação  
59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão  
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas  
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente  
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade  
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual  
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente  
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  

  
LOGRADOURO  
AL MAMORE  

 NÚMERO  
535  

 COMPLEMENTO  
CONJ 1411  

  
CEP  
06.454-040   

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO INDUSTRIAL 
ALPHAVILLE  

 
MUNICÍPIO  
BARUERI   

UF  
SP  

  
SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA  

 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/09/2005  

  
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

  
SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

 

 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011. 
Emitido no dia 30/07/2014 às 17:31:47 (data e hora de Brasília).  
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ANEXO B – Assinatura de e-mail ZCL Produções Artísticas 
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ANEXO C – LEI Nº 5.768, de 20 de Dezembro De 1971. 

 

Vide lei nº 11.768, de 2008  

Abre a legislação sôbre distribuição 
gratuita de prêmios, mediante sorteio, 
vale-brinde ou concurso, a título de 
propaganda, estabelece normas de 
proteção à poupança popular, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Da Distribuição Gratuita de Prêmios 

        Art 1º A distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada 
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá de 
prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos têrmos desta lei e de seu 
regulamento. 

        § 1º A autorização sòmente poderá ser concedida a pessoas jurídicas que 
exerçam atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis 
comprovadamente quites com os impostos federais, estaduais e municipais, bem 
como com as contribuições da Previdência Social, a título precário e por prazo 
determinado, fixado em regulamento, renovável a critério da autoridade. 

        § 2º O valor máximo dos prêmios será fixado em razão da receita operacional da 
emprêsa ou da natureza de sua atividade econômica, de forma a não desvirtuar a 
operação de compra e venda. 

        § 3º É proibida a distribuição ou conversão dos prêmios em dinheiro. 

        § 4º Obedecerão aos resultados da extração da Loteria Federal, os sorteios 
previstos neste artigo. 

        § 5º O Ministério da Fazenda, no caso de distribuição de prêmios a título de 
propaganda, mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trinta por 
cento) dos prêmios a distribuir por essa modalidade seja excluído da obrigatoriedade 
prevista no parágrafo anterior, desde que o sorteio se processe exclusivamente em 
programas públicos nos auditórios das estações de rádio ou de televisão. 

        § 6º Quando não fôr renovada a autorização de que trata êste artigo, a emprêsa 
que, na forma desta lei, venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vinculados à 
pontualidade de seus prestamistas nas operações a que se referem os itens II e IV do 
art. 7º continuará a distribuí-los exclusivamente com relação aos contratos celebrados 
até a data do despacho denegatório. 
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        Art 2º Além da emprêsa autorizada, nenhuma outra pessoa natural ou jurídica 
poderá participar do resultado financeiro da promoção publicitária de que trata o artigo 
anterior, ainda que a título de recebimento de royalties , aluguéis de marcas, de 
nomes ou assemelhados. 

        Art 3º Independe de autorização, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 
anteriores: 

        I - a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio realizado diretamente por 
pessoa jurídica de direito público, nos limites de sua jurisdição, como meio auxiliar de 
fiscalização ou arrecadação de tributos de sua competência; 

        II - a distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de concurso 
exclusivamente cultural artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a qualquer 
modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação dêstes ou dos 
contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

        Parágrafo único. O Ministério da Fazenda poderá autorizar a realização de 
propaganda comercial, com distribuição gratuita de prêmios vinculada a sorteio 
realizado nos têrmos do tem I dêste artigo, atendido, no que couber, o disposto no art. 
1º e observada a exigência do art. 5º. 

        Art 4º Fora dos casos e condições previstos nesta lei ou em lei especial, nenhuma 
pessoa jurídica ou natural poderá distribuir ou prometer distribuir prêmios mediante 
sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada. 

        Art. 4º Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá distribuir ou prometer distribuir 
prêmios mediante sorteios, vale-brinde, concursos ou operações assemelhadas, fora 
dos casos e condições previstos nesta lei, exceto quando tais operações tiverem 
origem em sorteios organizados por instituições declaradas de utilidade pública em 
virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópicas, com fim 
de obter recursos adicionais necessários à manutenção ou custeio de obra social a 
que se dedicam. (Redação da pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        § 1º Compete ao Ministério da Fazenda promover a regulamentação, a 
fiscalização e controle, das autorizações dadas em caráter excepcional nos termos 
deste artigo, que ficarão basicamente sujeitas às seguintes exigências: (Incluído pela 
Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        a) comprovação de que a requerente satisfaz as condições especificadas nesta 
lei, no que couber, inclusive quanto à perfeita regularidade de sua situação como 
pessoa jurídica de direito civil; (Incluída pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        b) indicação precisa da destinação dos recursos a obter através da mencionada 
autorização; (Incluída pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        c) prova de que a propriedade dos bens a sortear se tenha originado de doação 
de terceiros, devidamente formalizada; (Incluída pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 
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        d) realização de um único sorteio por ano, exclusivamente com base nos 
resultados das extrações da Loteria Federal somente admitida uma única 
transferência de data, por autorização do Ministério da Fazenda e por motivo de força 
maior. (Incluída pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        § 2º Sempre que for comprovado o desvirtuamento da aplicação dos recursos 
oriundos dos sorteios excepcionalmente autorizados neste artigo, bem como o 
descumprimento das normas baixadas para sua execução, será cassada a declaração 
de utilidade pública da infratora, sem prejuízo das penalidades do art. 13 desta 
lei. (Incluído pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        § 3º Será também considerada desvirtuamento da aplicação dos recursos obtidos 
pela forma excepcional prevista neste artigo a interveniência de terceiros, pessoas 
físicas ou jurídicas, que de qualquer forma venham a participar dos resultados da 
promoção. (Incluído pela Lei nº 5.864, de 12.12.72) 

        Art 5º A concessão da autorização prevista no art. 1º sujeita as emprêsas 
autorizadas ao pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1972, da "Taxa de Distribuição 
de Prêmios" de 10% (dez por cento), incidente sôbre o valor da promoção autorizada, 
assim compreendida a soma dos valôres dos prêmios prometidos.  (Extinto pela Lei 
nº 8.522, de 1992) 

        § 1º A taxa a que se refere êste artigo será paga em tantas parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, quantos forem os meses de duração do plano promocional, 
vencendo-se a primeira no 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao do início da 
execução do plano. 

        § 2º Até 31 de dezembro de 1971, será exigida a Taxa de Distribuição de Prêmios 
de que trata o § 3º do art. 14 do Decreto-lei nº 34, de 18 de novembro de 1966, 
incidente sôbre o valor previsto no art. 8º, alínea a , do Decreto-lei nº 7.930, de 3 de 
setembro de 1945. 

        Art 6º Quando o prêmio sorteado, ou ganho em concurso, não fôr reclamado no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caducará o direito do respectivo titular e o valor 
correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 10 (dez) dias pelo 
distribuidor autorizado. 

CAPÍTULO II 

De Outras Operações Sujeitas a Autorização 

        Art 7º Dependerão, igualmente, de prévia autorização do Ministério da Fazenda, 
na forma desta lei, e nos têrmos e condições gerais que forem fixados em 
regulamento, quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos 
federais: (Vide Lei nº 8.177, de 1991) 

        I - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mútuo e outras formas 
associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer 
natureza; (Revogado pela Lei nº 11.795, de 2008). 
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        II - a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta 
pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo preço; 

        III - a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade 
de entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou 
alojamento e organização de serviços de qualquer natureza com ou sem rateio de 
despesas de manutenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do 
preço; 

        IV - a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mediante 
sorteio; 

        V - qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular, 
mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer 
natureza. (Revogado pela Lei nº 11.795, de 2008). 

        § 1º Na operação referida no item II dêste artigo, a mercadoria deverá: 

        a) ser de preço corrente de venda a vista no mercado varejista da praça indicada 
e aprovada com o plano, à data da liquidação do contrato, e, não o havendo, ou sendo 
a mercadoria de venda exclusiva, ou de mercadoria similar na mesma praça, vedado 
qualquer acréscimo até sua efetiva entrega; 

        b) ser de produção nacional e considerada de primeira necessidade ou de uso 
geral; 

        c) ser descriminada no contrato referente à operação, podendo, entretanto, o 
prestamista, a seu critério exclusivo, escolher outra não constante da discriminação, 
desde que o existente no estoque do vendedor, atendidas as alíneas a e b , pagando 
o prestamista a diferença de preço se houver. 

        § 2º A emprêsa que realizar a operação a que se refere o parágrafo anterior 
aplicará o mínimo de 20% (vinte por cento) de sua arrecadação mensal na formação 
de estoque de mercadoria que se propõe a vender, podendo o Ministério da Fazenda, 
a seu exclusivo critério, permitir que parte dessa percentagem seja aplicada no 
mercado de valôres mobiliários, nas condições que vierem a ser fixadas em 
regulamento; nos casos do item IV, manterá, livre de quaisquer ônus reais ou 
convencionais, quantidade de imóveis de sua propriedade, na mesma proporção 
acima mencionada. 

        § 3º Na operação referida no item II dêste artigo, quando houver desistência ou 
inadimplemento do prestamista, a partir da 4ª (quarta) prestação, inclusive, êste 
receberá, no ato, em mercadorias nacionais, do estoque do vendedor, e pelo preço 
corrente de venda à vista no mercado varejista da praça indicada no plano, à data em 
que se verificar a desistência ou inadimplemento, o valor da tabela de resgate das 
prestações pagas, fixada pelo Ministro da Fazenda. 

        § 4º O valor de resgate a que se refere o parágrafo anterior será fixado 
proporcional e progressivamente às prestações pagas pelo prestamista, não podendo 
ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) das importâncias pagas, e, se não reclamado 
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até 60 (sessenta) dias do término do contrato de venda, será recolhido ao Tesouro 
Nacional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

        § 5º Paga a totalidade das prestações previstas nos contratos a que se refere o 
item II dêste artigo, o prestamista receberá mercadorias de valor correspondente à 
soma das prestações corrigidas monetàriamente segundo índices que o regulamento 
indicar, e, se não reclamado no prazo de 1 (um) ano do término do contrato de venda, 
será recolhido ao Tesouro Nacional dentro de 30 (trinta) dias. 

        § 6º Nas operações previstas no item V dêste artigo, quando a contraprestação 
fôr em mercadorias, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos anteriores. 

        § 7º Para autorização das operações a que se refere êste artigo, quando a 
contraprestação fôr em imóveis, serão exigidas: 

        a) prova de propriedade dos imóveis objeto das vendas, promessas de venda ou 
contraprestações prometidas, e da inexistência de ônus reais que recaiam sôbre os 
mesmos; 

        b) prova de que os mesmos imóveis satisfazem a, pelo menos, duas das 
condições previstas do art. 32 do Código Tributário Nacional, preferencialmente a 
existência de escola a menos de 2 (dois) quilômetros de distância; 

        c) a manifestação do Banco Nacional da Habitação de que os imóveis se prestam 
a consecução de plano habitacional, quando se tratar de terrenos, ou quanto à 
viabilidade técnica e financeira, quando se tratar de edificações residenciais; 

        d) a compatibilidade do plano de vendas com o Plano de Integração Nacional, 
quando fôr o caso. 

        § 8º É vedado à emprêsa autorizada a realizar as operações a que se refere êste 
artigo cobrar do prestamista qualquer outra quantia ou valor, além do preço do bem, 
direito ou serviço, ainda que a título de ressarcimento de tributos, ressalvado, quando 
fôr o caso, o disposto no item III do art. 8º. 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Gerais e Penalidades 

        Art 8º O Ministério da Fazenda, nas operações previstas no artigo 7º, exigirá 
prova de capacidade financeira, econômica e gerencial da emprêsa, além dos estudos 
de viabilidade econômica do plano e das formas e condições de emprêgo das 
importâncias a receber, podendo: (Vide Lei nº 8.177, de 1991) 

        I - fixar limites de prazos e de participantes, normas e modalidades contratuais; 

        II - fixar limites mínimos de capital social; 

        III - estabelecer percentagens máximas permitidas, a título de despesas de 
administração; 
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        IV - exigir que as respectivas receitas e despesas sejam contabilizadas 
destacadamente das demais. 

        Art 9º O Conselho Monetário Nacional, tendo em vista os critérios e objetivos 
compreendidos em sua competência legal, poderá intervir nas operações referidas no 
artigo 7º, para: 

        I - restringir seus limites e modalidades, bem como disciplinar as operações ou 
proibir novos lançamentos; 

        Il - exigir garantias ou formação de reservas técnicas, fundos especiais e 
provisões, sem prejuízos das reservas e fundos determinados em leis especiais; 

        III - alterar o valor de resgate previsto no § 4º do artigo 7º, bem como estendê-lo 
a alguma ou a tôdas daquelas operações. 

        § 1º Os bens e valôres que representem as reservas e garantias técnicas para 
atender ao disposto neste artigo não poderão ser alienados prometidos alienar ou de 
qualquer forma gravados sem autorização expressa do Ministério da Fazenda, sendo 
nula, de pleno direito, a alienação realizada ou o gravame constituído com a violação 
dêste artigo. 

        § 2º Quando a garantia ou reserva técnica fôr representada por bem imóvel, a 
cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade será obrigatoriamente registrada no 
competente Cartório do Registro Geral de Imóveis. 

        Art 10. O Banco Central do Brasil poderá intervir nas emprêsas autorizadas a 
realizar as operações a que se refere o artigo 7º, e decretar sua liquidação extrajudicial 
na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às entidades 
financeiras. 

        Art 11. Os diretores, gerentes, sócios e prepostos com função de gestão na 
emprêsa que realizar operações referidas no artigo 7º: 

        I - serão considerados depositários, para todos os efeitos, das quantias que a 
emprêsa receber dos prestamistas na sua gestão, até o cumprimento da obrigação 
assumida; 

        II - responderão solidariamente pelas obrigações da emprêsa com o prestamista, 
contraídas na sua gestão. 

        Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos administradores 
da operação mencionada no item I do artigo 7º. 

Art 12. A realização de operações regidas por esta lei sem prévia autorização, 
sujeita os infratores, cumulativamente, às seguintes penalidades: 

I - no caso do que trata o artigo 1º: 
a) multa igual ao valor total dos prêmios prometidos, não inferior a 100 (cem) 

vêzes o maior salário mínimo vigente no País; 
b) perda dos bens prometidos como prêmios; e 
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c) proibição de realizar aquelas operações durante o prazo de 5 (cinco) anos. 
II - nos casos a que se refere o artigo 7º: 
a) multa igual ao valor total dos bens, direitos ou serviços que constituírem 

objeto da operação, não inferior a 500 (quinhentas) vêzes o maior salário-mínimo 
vigente no País; 

b) proibição de realizar aquelas operações durante a prazo de 10 (dez) anos. 
Parágrafo único. Incorre, também, nas penas previstas neste artigo quem, sem 

condições legais, prometer públicamente realizar operações regidas por esta lei. 

        Art. 12. A realização de operações regidas por esta Lei, sem prévia autorização, 
sujeita os infratores às seguintes sanções, aplicáveis separada ou 
cumulativamente: (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        I - no caso de que trata o art. 1º: (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        a) multa de até cem por cento da soma dos valores dos bens prometidos como 
prêmios; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        b) proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois 
anos; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        II - nos casos a que se refere o art. 7º: (Redação da pela Lei nº 7.691, de 
15.12.88) 

        a) multa de até cem por cento das importâncias previstas em contrato, recebidas 
ou a receber, a título de taxa ou despesa de administração; (Redação da pela Lei nº 
7.691, de 15.12.88) 

        b) proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois 
anos. (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        Parágrafo único. Incorre, também, nas sanções previstas neste artigo quem, em 
desacordo com as normas aplicáveis, prometer publicamente realizar operações 
regidas por esta Lei. (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

Art 13. A emprêsa autorizada a realizar operações previstas no artigo 1º que não 
cumprir o plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade da operação 
fica sujeita, cumulativamente às seguintes penalidades: 

I - cassação da autorização; 
Il - proibição de realizar nova operação pelo prazo de 5 (cinco) anos; 
III - perda dos bens prometidos em prêmio, se êstes ainda não tiverem sido 

entregues, ou multa igual ao valor dêsses prêmios, não inferior a 50 (cinqüenta) 
vêzes o maior salário-mínimo vigente no País, se os mesmos já tiverem sido 
entregues ou não forem encontrados. 

        Art 13. A empresa autorizada a realizar operações previstas no art. 1º, que não 
cumprir o plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade da operação, fica 
sujeita, separada ou cumulativamente, às seguintes sanções: (Redação da pela Lei 
nº 7.691, de 15.12.88) 
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        I - cassação da autorização; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        II - proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois 
anos; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        III - multa de até cem por cento da soma dos valores dos bens prometidos como 
prêmio. (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        Parágrafo único. Incorrem nas mesmas sanções as instituições declaradas de 
utilidade pública que realizarem as operações referidas neste artigo, sem autorização 
ou em desacordo com ela. (Incluído pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

Art 14. A emprêsa autorizada, na forma desta lei e realizar operações referidas 
no artigo 7º que não cumprir o plano ficará sujeito, cumulativamente, às seguintes 
penalidades: 

I - cassação da autorização; 
II - proibição de realizar nova operação pelo prazo de 5 (cinco) anos; e 
III - multa igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos bens, direitos ou 

serviços que constituirem objeto da operação. 

        Art. 14. A empresa autorizada, na forma desta Lei, a realizar operações referidas 
no art. 7º, que descumprir os termos da autorização concedida ou normas que 
disciplinam a matéria, ficará sujeita, separada ou cumulativamente, às seguintes 
sanções: (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        I - cassação da autorização; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        II - proibição de realizar nova operação durante o prazo de até dois 
anos; (Redação da pela Lei nº 7.691, de 15.12.88) 

        III - sujeição a regime especial de fiscalização; e (Redação da pela Lei nº 7.691, 
de 15.12.88) 

        IV - multa de até cem por cento das importâncias, recebidas ou a receber, 
previstas em contrato, a título de despesa ou taxa de administração. (Incluído pela Lei 
nº 7.691, de 15.12.88) 

        Art 15. A falta de recolhimento da Taxa de Distribuição de Prêmios, dentro dos 
prazos previstos nesta lei, sujeita o contribuinte à multa igual a 50% (cinqüenta por 
cento) da importância que deixou de ser recolhida. 

        Parágrafo único. Se o recolhimento fôr feito após o prazo legal, antes de qualquer 
procedimento fiscal, a multa será de 10% (dez por cento). 

        Art 16. As infrações a esta lei, a seu regulamento ou a atos normativos destinados 
a complementá-los, quando não compreendidas nos artigos anteriores, sujeitam o 
infrator à multa de 10 (dez) a 40 (quarenta) vêzes o maior salário-mínimo vigente no 
País, elevada ao dôbro no caso de reincidência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7691.htm#art8
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        Art 17. A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exclui a 
responsabilidade e as sanções de natureza civil e penal, nos têrmos das respectivas 
legislações. 

        Art 18. O processo e o julgamento das infrações a esta lei serão estabelecidos 
em regulamento. 

        Art 19. A fiscalização das operações mencionadas nesta lei será exercida 
privativamente pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

CAPíTULO IV 

Das Disposições Transitórias 

        Art 20. As operações de que trata o artigo 1º, autorizadas pelo Ministério da 
Fazenda e em curso na data do início da vigência desta Lei, serão adaptadas às suas 
disposições e às de seu regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias, após o qual as 
respectivas autorizações serão consideradas canceladas de pleno direito, sujeitando-
se quem as praticar, sem permissão legal às penalidades previstas nos itens Il e IlI, 
do artigo 13. 

        Art 21. As operações de que trata o artigo 7º, em curso na data em que entrar 
em vigor esta lei, deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da vigência 
do regulamento, prorrogável a critério da administração ser adaptadas ao regime ora 
estabelecido sob pena de os responsáveis ficarem sujeitos às sanções estipuladas no 
artigo 14, cabendo ao Ministério da Fazenda fixar normas especiais aplicáveis à 
liquidação dos planos não suscetíveis de adaptação, respeitados os contratos já 
celebrados na vigência dos mesmos planos, e de forma a não prejudicar os direitos 
dos participantes. 

        § 1º Consideram-se não suscetíveis de adaptação as operações previstas no 
inciso I do artigo 7º, já contratadas segundo as normas vigentes expedidas pelo 
Ministério da Fazenda ou pelo Banco Central do Brasil. 

        § 2º Nas operações de que trata o artigo 7º, em curso, e que antes desta Lei não 
dependiam de autorização, os que as praticarem requererão, no mesmo prazo fixado 
no caput dêste artigo, as respectivas autorizações e, caso negada esta, terá aplicação 
o disposto no caput dêste artigo. 

        Art 22. O Poder Executivo baixará regulamento desta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

        Art 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados 
os Decretos-lei números 7.930, de 3 de setembro de 1945, e 418, de 10 de janeiro de 
1969, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República. 

EMíLIO G. MÉDICI  
Antônio Delfim Netto (Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1971) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7930.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0418.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0418.htm
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ANEXO D - Portaria Nº 422, de 18 de Julho de 2013 
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ANEXO E - Decreto Nº 70.951, de 9 de agosto de 1972 - Artigo 5 

 

Art. 5 O prazo para entrega do prêmio é de até trinta (30) dias, a contar da data do 

sorteio ou de apuração do resultado do concurso. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Autorização para execução do trabalho 
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APÊNDICE B – Instrumento para entrevista com a gestora da Central de 

Atendimento ao Fã Camila de Cascia Agostinho 

 

1) A central do fã passou a existir em que ano? 

2) A princípio a central era coordenada por quem? 

3) Em que ano passou a ser administrada por você? 

4) Qual é o objetivo da central? 

5) Por qual motivo a Central de Relacionamento com o Fã atua em outra cidade? 

6) Em quais setores é dividida a ZCL Produções Artísticas, e, qual a função de 

cada um? 

7) Como funciona o feedback da empresa terceirizada quanto ao serviço prestado 

para a ZCL (reuniões mensais, relatórios de produção)? 

8) Quais as metas para 2014 quanto a carreira da dupla? 

9) Qual a ordem de hierarquia da empresa (dono, chefes de setor e/ou gerentes, 

assessoria)? 

10) Quais as técnicas de comunicação são utilizadas para atingir os funcionários 

11) Quais as maiores dificuldades de atuação deste setor? 

12) Quantos funcionários soma a Central de Relacionamento com o fã e quais as 

suas funções? 

13) Como funciona o feedback da Microfone Digital quanto ao serviço prestado 

para a ZCL (reuniões mensais, relatórios de produção)? 

14) Como funciona o gerenciamento as redes sociais da dupla? 

15) Qual a verba destinada para a atuação do setor de marketing da empresa? 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

APÊNDICE C – Instrumento de pesquisa quali-quantitativa com os fãs da dupla 

sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano 

Qual é o seu sexo? 

 FEMININO 

 MASCULINO 
 
Qual Estado Brasileiro você reside?  

 
  
Qual é a sua idade? 

 
  
Você já participou de alguma promoção exclusiva lançada pela dupla Zezé Di 
Camargo e Luciano? 

 SIM 

 NÃO 
 
Em caso positivo, você ganhou? 

 SIM 

 NÃO 
 
Você consegue ter acesso de forma fácil a informações reais sobre a carreira da 
dupla Zezé Di Camargo e Luciano? 

 SIM 

 NÃO 
 
Em caso positivo, por quais meios? 

 
  
Você gostaria de um espaço onde fosse possível maior interação com a dupla Zezé 
Di Camargo e Luciano? 

 SIM 

 NÃO 
 
Você conhece a central de atendimento ao fã? 

 SIM 

 NÃO 
 
Em caso positivo, e de já ter entrado em contato com a central de atendimento ao fã, 
as suas dúvidas foram respondidas? O atendimento foi satisfatório? 

 SIM 

 NÃO 
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Você conhece as condições da central do fã para participar do sorteio para o 
atendimento ao camarim? 

 SIM 

 NÃO 
 
Em caso positivo, você considera adequado o critério de atendimento aos fãs no 
camarim? 

 SIM 

 NÃO 
 
Em caso negativo, a questão anterior, diga o porquê. 

 
  
Caso conheça as condições para entrada no camarim, como você as conheceu e 
quais são? 

 
  
Você já ganhou o acesso ao camarim pela central de atendimento ao fã? 

 SIM 

 NÃO 
 

Descreva aqui as suas sugestões para melhorias na qualidade do atendimento ao 

fã. 
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APÊNDICE D - Entrevista com a gestora da Central de Atendimento ao Fã 

Camila de Cascia Agostinho 

 

1) A central do fã passou a existir em que ano? 

R: A Central de Atendimento ao fã existe desde o início da carreira da dupla, em 1991, 

mas ela foi reformulada em 2011. 

 

1) A princípio a central era coordenada por quem? 

R: Infelizmente não tenho essa informação. 

 

2) Em que ano passou a ser administrada por você? 

R: Eu comecei a administrar a Central do Fã em 2011 

 

3) Qual é o objetivo da central? 

R: O Objetivo da Central é atender e tirar as dúvidas dos fãs e proporcionar um 

estreitamento entre a relação fã e ídolo. Além disso, a central possui uma função 

social, que atende muitos pedidos. Principalmente os relacionados a saúde, que vai 

desde uma cadeira de rodas até um encaminhamento para o tratamento de câncer na 

ala que a dupla possui no Hospital do Câncer de Barretos 

 

4) Por qual motivo a Central de Relacionamento com o Fã atua em outra cidade? 

R: A Central do fã está localizada em outra cidade, porque a empresa que oferece a 

mão de obra é da Praia Grande. E também para que esse departamento possuía uma 

maior autonomia em relação a equipe. 

 

5) Em quais setores é dividida a ZCL Produções Artísticas, e, qual a função de 

cada um? 

R: A ZCL produções artísticas é divida em seis setores principais, dentre eles o setor 

de marketing que se divide em mais três setores. Todas subordinados em primeiro 

lugar a dupla Zezé Di Camargo & Luciano e em segundo ao empresário Emanoel 

Camargo. 

Os seis setores possuem o mesmo nível hierárquico  

O departamento de vendas está sobre a responsabilidade do senhor Silvio Luciano. 

O departamento de produção e da técnica está sobre o comando do senhor Fernando 
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Gomes, o departamento Jurídico está sobre responsabilidade da senhora Cristiane 

Camargo, o departamento financeiro está sobre a gerencia da senhora Adriana e o 

departamento de marketing que possui mais três ramificações, central do fã, 

gerenciada por mim, Camila de Cascia, a assessoria de imprensa, coordenada pela 

Arleyde Caldi e divulgação de radio dirigida pelo senhor Luciano Varella, cada setor 

possui a sua autonomia.  

 

6) Como funciona o feedback da empresa terceirizada quanto ao serviço 

prestado para a ZCL (reuniões mensais, relatórios de produção)? 

R: A Central do Fã não dá nenhum tipo de feedback para a ZCL. Como eu sou 

funcionária de empresa, tenho autônima de todas as ações realizadas. Não é 

solicitado pela organização nenhum tipo de mensuração de resultados, seja por meio 

de reuniões ou relatórios de produção. Semestralmente é elaborado um planejamento 

o qual é entregue e aprovado pelo empresário. São realizadas reuniões somente se 

ocorrer algum problema durante o planejamento ou execução das ações. 

 

7) Quais as metas para 2014 quanto à carreira da dupla? 

R: Felizmente, todas as metas almejadas para 2014 foram concretizadas, foi realizada 

o lançamento da música de trabalho Flores em Vida e CD, Teorias de Raul, o clipe da 

música de trabalho e em novembro o lançamento da nova turnê, Flores em Vida. 

Interessante dizer que o novo clipe da dupla, fala sobre a valorização da vida e possui 

um engajamento social que aborda a temática de não atender ligações dirigindo um 

carro. 

Esse ano a dupla está com uma forte presença na publicidade, pois são os novos 

garotos propaganda da operadora de telefônica OI, da Giuliana Flores, do Tenda 

Atacado e da Consórcio Embracon. 

 

 

8) Qual a ordem de hierarquia da empresa (dono, chefes de setor e/ou gerentes, 

assessoria)? 

R: Todos são subordinados ao Zezé Di Camargo & Luciano e ao empresário Emanoel 

Camargo. Os outros seis setores estão no mesmo nível hierárquico 
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9) Quais as técnicas de comunicação são utilizadas para atingir os 

funcionários. 

R: São realizadas reuniões , comunicados internos e através de e-mails. Mas a maior 

parte de comunicação é realizada on-line 

 

10) Quais as maiores dificuldades de atuação deste setor? 

R: Sem dúvidas a comunicação, porque aqui nós não estamos falando com 10 

pessoas e sim com oito milhões de fãs no Facebook, com mais de um milhão no 

Instagram, e mais de 700 mil pessoas no Twitter. É muito difícil se comunicar com 

tantas pessoas 

 

11) Quantos funcionários soma a Central de Relacionamento com o fã e quais as 

suas funções? 

R: São ao todo cinco funcionários, três são responsáveis pelo atendimento ao fã. Um 

é responsável pelos Fã-Clubes e interação nas redes sociais, o outro no atendimento 

telefônico e no auxilio do atendimento quando há necessidade. Tem um designer que 

cria todas as artes de divulgação e eu que faço o gerenciamento. 

 

12) Como funciona o feedback da Microfone Digital quanto ao serviço prestado 

para a ZCL (reuniões mensais, relatórios de produção)? 

R: Não existe nenhum tipo de relatório ou reunião para que sejam avaliados os 

resultados obtidos, o setor de atendimento ao fã, assim como os outros 

departamentos da empresa, possui autonomia e não necessita passar informações 

sobre o andamento dos planejamentos realizados semestralmente ou problemas 

resolvidos. 

13) Como funciona o gerenciamento as redes sociais da dupla? 

R: São realizadas diariamente de 3 a 5 postagens diárias, mais as repostagens dos 

artistas. Para escolher a conteúdo que será divulgado nas redes sociais é realizada 

semanalmente uma reunião de Equipe, na qual é decidida a pauta da semana. 

 

14) Qual a verba destinada para a atuação do setor de marketing da empresa? 

R: Não tenho autorização para divulgar esta informação. 
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APÊNDICE E – Tabela 2- Cronograma físico financeiro 

  

Fonte: Produzido pelas autoras. 


