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interior paulista é uma das regiões do País com maior

concentração de entidades que apoiam as agências, os

veículos e os profissionais ligados à propaganda.

Enquanto em outros estados esse tipo de associação está

quase que totalmente concentrado nas capitais, em São Paulo
a prática se difundiu para várias cidades importantes do inte-
rior, congregando os profissionais em microrregiões com rea-

lidades mais homogêneas.

São sete capítulos da Associação de Profissionais de
Propaganda (APP) distribuídos em todo o estado, sem contar a

capital. O interior paulista detém ainda dois escritórios da

Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap), além

de cinco representações do Sindicato das Agências de
Propaganda de São Paulo. Entre outras entidades, também

atuam na região a Associação dos Profissionais de Propaganda
do Vale do Paraíba (Aprova) e a Associação de Emissoras de
Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp), que auxilia os

radiodifusores, principalmente no interior.

O resultado desse esforço de organização é que as agências e
profissionais locais começam a adquirir uma mentalidade mais

cooperativa e de mútua ajuda em prol dos mercados regionais

paulistas. Para se ter uma idéia do efeito positivo desse movi-

mento, atualmente, quase a totalidade das agências que atuam

no interior de São Paulo são signatárias do Cenp - Conselho

Executivo das Normas-Padrão.

A vivência de uma realidade parecida dá espaço para que as
empresas atuem a favor da melhora dos mercados regionais e
lutem juntas para afastar perigos constantes como o da caniba-
lização das agências umas pelas outras. Um estudo feito no ano

passado pela Consultoria de Pesquisa Ramírez, de Campinas,

mostrou que 86% das agências do interior paulista são de

pequeno porte, com faturamento anual abaixo de R$ 3 milhões.
Com problemas similares e oportunidades em comum pela

frente, a saída mais inteligente tem sido unir forças para promo-

ver o crescimento de todo o mercado. Embora muitas entidades

ainda estejam começando suas atividades, e outras não tenham
o reconhecimento necessário na praça onde atuam, a mentali-

dade cooperativa tem-se fortalecido no interior paulista com
maior intensidade do que em outras regiões do País.

Atuação regional
Entidades como a Aesp, que congrega emissoras pequenas,

médias e cabeças de rede, têm atuado no sentido de fomentar

o negócio dos radiodifusores em todo o estado. Atualmente, a

associação conta com 460 filiados, sendo que a maioria, 404,

é do interior.
De acordo com o presidente da Aesp, Edilberto de Paula Ri-

beiro, a associação tem realizado congressos e trabalhado com
afinco na aprovação de leis e na defesa da radiodifusão. Este

ano, a Aesp começará a organizar encontros regionais, além de

workshops, com o intuito de treinar os funcionários de seus
associados no interior.

"Queremos montar um sistema que permita a alavancagem

do resultado comercial desses associados, seja pelo forneci-

mento de dados, como perfis de consumidores, seja pela ado-
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-maturidade
ção de processos criativos de vendas em escala", afirma

Ribeiro. Segundo ele, um dos grandes desafios é o reaparelha-

mento das emissoras de rádio do interior, ante a chegada do

sistema digital.

O executivo reconhece que o mercado de rádios padece de

problemas antigos. Um deles é decorrente da quantidade exces-

siva de concessões emitidas no passado, fazendo com que mui-

tas emissoras sejam operadas pelos seus proprietários e familia-

res, em detrimento de uma maior profissionalização do

mercado. Outro problema é a proliferação de rádios piratas, que

provoca queda de prestígio e eficiência do meio.

" A Aesp tem batalhado contra isso. Essas emissoras não auxi-

liam o mercado, não contratam profissionais e nem conseguem,

pela sua baixa potência e pouca criatividade, realizar os resulta-

dos necessários para o anunciante", critica. Um terceiro obstá-

culo mencionado por Ribeiro é o sonho de muitos profissionais

em trabalhar na capital, o que acaba roubando vários talentos

do mercado do interior. Neste sentido, a entidade vem estimu-

lando os empresários a valorizar os talentos da terra.

Comunicor e crescer
Na região de Campinas, os capítulos regionais da Abap e da APP

têm desenvolvido um trabalho bastante representativo junto ao

mercado local. De acordo com o diretor da Abap Campinas, Cleuri

Freitas (Produto Propaganda), a maioria das cerca de 400 agências

registradas na região é afiliada a uma das duas entidades.

Um projeto desenvolvido pela Abap, e que tem gerado bons

resultados, é o "Comunicar e Crescer", iniciativa nacional da enti-

dade que está sendo realizada nos capítulos regionais espalhados

pelo País. Trata-se de um ciclo de palestras sob a coordenação do

publicitário Stalimir Vieira, voltado para os pequenos anunciantes

locais. O objetivo é orientar esses empresários sobre como a publi-

cidade pode auxiliar seu negócio. No primeiro encontro foram ins-

critos 250 empresários de Campinas e cidades vizinhas.

Apesar desta e de outras iniciativas, Freitas afirma que as

agências da região padecem também de problemas antigos.

"Todo ano são abertas novas agências, e as faculdades de comu-

nicação desovam centenas de novos profissionais. Mas o merca-

do, com seus clientes e veículos de comunicação, continua o

mesmo e não comporta esta grande demanda", observa.

De acordo com Freitas, a curta distância de São Paulo estimu-

la o êxodo de grandes clientes para a capital. As indústrias mais

representativas da região, como Motorola, 3M, Unilever, Honda,

Toyota, Cia. Campineira de Alimentos, concentraram sua deci-

são publicitária nas grandes agências de São Paulo. "O varejo,

que era a maior fatia do faturamento local, também está per-

dendo a força. O chamado varejo de grande porte está acaban-

do com os varejistas regionais", reclama.

Segundo o executivo, apesar disso, os anunciantes que pres-

tigiam as agências locais estão satisfeitos com os bons resulta-

dos obtidos e com a boa qualidade da publicidade produzida no

interior. Ele afirma ainda que, mesmo com os obstáculos, o mer-

cado da região deve crescer 10% no primeiro semestre deste

ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na opinião de Rodrigo Neves, diretor-geral da Band Campinas

e presidente da APP Campinas, existe na região uma vontade
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conjunta de que o mercado amadureça profissionalmente. A
região responde hoje por 25% do PIB paulista. O capítulo regio-
nal da APP conta com 120 associados e desenvolve anualmente

um calendário regular de eventos.

Para Neves, o mercado passa atualmente por uma fase que

ele define como sendo de "dores de crescimento", com o sofri-

mento implícito à expressão sendo compensado com a solução

paulatina dos problemas que o afligem. "O mercado vem cres-

cendo e se profissionalizando cada vez mais, e Campinas é hoje

uma das principais praças teste do País. Na minha visão, nosso
futuro será brilhante", prevê, otimista.

O executivo assevera que Campinas possui ótimos profissio-
nais, grandes agências e um poder criativo enorme. "Alguns

anunciantes ainda não sabem disso, e outros não têm o poder

de decisão local e seguem uma negociação feita pela matriz",

ressalva. De acordo com ele, a tendência de regionalização da

comunicação publicitária fará com que essas decisões passem a

ser tomadas localmente.

Iniciativas em conjunto
Na cidade de Bauru e adjacências, as agências locais estão

recebendo um importante apoio do capítulo regional da APP,
que acaba de completar cinco anos de existência. Atualmente, a
entidade conta com 211 associados, entre profissionais de agên-

cias, veículos, fornecedores e universidades, e realiza uma série

de eventos para o mercado local.

No ano passado, a associação promoveu iniciativas como o 1°

Fórum de Anunciantes, ciclos de palestras sobre mídia, criação e

fechamento de arquivos, além da exibição do rolo de Cannes

para estudantes e da realização dos Jogos Publicitários.
Recentemente, a APP colocou no ar uma grande campanha

publicitária, num esforço de trazer de volta à mídia os anuncian-
tes regionais e aquecer o mercado local.

De acordo com o diretor de marketing e comunicação da enti-

dade, Moacir Puga, um dos problemas da região de Bauru é a

falta de consciência dos anunciantes potenciais, aliado a uma

falta de agressividade por parte das agências de propaganda. "A

falta de padronização de custos é um dos problemas que ainda

enfrentamos. Mas talvez o maior desafio de todos seja o de tra-

balhar pelo fortalecimento das relações entre agências, veículos,

fornecedores e anunciantes", afirma.

O executivo considera que o mercado publicitário de Bauru

está mais maduro, e que existe uma perspectiva positiva de
melhora, já que é possível sentir uma participação cada vez
maior de todos os profissionais envolvidos neste segmento.

"Temos consciência de que ainda existe muito a se fazer, princi-
palmente no que diz respeito aos anunciantes." Segundo ele, a

maioria dos empresários ainda está fora da mídia, e precisa

encarar a propaganda como uma modalidade de investimento.

Capítulos regionais da Abap e da APP também dão apoio ao

mercado publicitário na região de Ribeirão Preto. A APP local

conta com 163 associados, e a expectativa é de que nos próxi-

mos dois anos esse quadro aumente em pelo menos 50%. A
entidade tem-se fortalecido como um órgão representativo,
mediante ações voltadas para a qualificação de profissionais de

várias áreas ligadas à publicidade. "Se o mercado cresce, todos
crescem. É a partir desse pensamento que a APP Ribeirão, com

uma diretoria coesa, afinada e determinada, pretende trabalhar

para promover o engrandecimento da publicidade local", garan-

te Toni Valente, presidente da entidade, empossado no mês pas-

sado. Entre os principais projetos realizados em 2004 pela APP

Ribeirão estão os eventos FestVídeo, FestGraf Áudio e
Multimídia e o Festln, voltado para estudantes.

Em 2005, já foi realizada mais uma edição do FestVídeo, que
teve recorde de participação (veja reportagem com o resultado a
partir da página 76), e no mês que vem haverá a quarta edição

do Festln. "Vamos continuar promovendo cursos e palestras,

visando à qualificação profissional do mercado e ao aprimora-
mento do negócio, além de aproximar cada vez mais a APP dos

estudantes de comunicação", promete Valente.

Segundo ele, outra frente de atuação da entidade é no sentido

de atacar alguns problemas pontuais do mercado local. O primei-
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ro deles é uma necessidade de maior conscientização do pequeno

anunciante sobre a importância dos investimentos em comunica-

ção. Outro ponto é a dificuldade de negociação com os fornece-

dores locais, sejam eles da área gráfica ou eletrônica. "O custo da

produção acaba sendo o vilão na hora de fechar a planilha de

investimentos, e diante da pouca verba destinada para determina-

dos projetos, quase sempre acontece uma distorção entre uma

idéia bem trabalhada e uma produção mal resolvida."

O capítulo regional da Abap, embora ainda esteja iniciando

suas atividades em Ribeirão Preto, também tem realizado inicia-

tivas no sentido de estimular os empresários locais a fazerem uso

da publicidade. Uma das ações foi levar para a região o projeto

"Comunicar e Crescer", que conseguiu reunir em Ribeirão Preto

cerca de 400 empresários. "Pretendemos fazer mais eventos

durante o ano, e estamos tentando um entrosamento com

outras entidades locais para realizar projetos em conjunto",

adianta José Breda, diretor da Abap Ribeirão.

Estabelecendo raízes
Nas cidades que integram o Vale do Paraíba, a entidade da

área de publicidade que tem trabalhado com maior afinco é a

Aprova. Ainda assim o número de afiliados é bastante restrito,

não chega a 40.

Segundo Oswaldo Rodrigues Filho, sócio-diretor da Página

Comunicação e presidente da Aprova, a maioria dos profissionais

ainda não descobriu a importância das associações, e espera delas

apenas a promoção de seminários e cursos de qualificação. "Isso

é importante, mas é uma visão muito restrita do papel da entida-

de. Falta maturidade e disposição para discutirmos questões mais

profundas a respeito do negócio da propaganda", queixa-se.

Ele reconhece que a entidade teve uma atuação tímida em

2004, em função dos reflexos de um mercado no qual todos

estavam focados em sua própria sobrevivência. Para este ano,

com a renovação da diretoria, a entidade pretende trabalhar na

capacitação dos profissionais locais e continuar tomando pulso

das discussões mais amplas da publicidade local.

Rodrigues Filho observa que, por se tratar de um mercado rela-

tivamente jovem, a maturidade profissional é um dos grandes pro-

blemas do Vale do Paraíba. "Alguns colegas acham que estão sozi-

nhos no mercado, estabelecendo regras de conduta que ferem a

atividade como um todo." Ele avalia como positivo o fato de os

anunciantes locais esta-

rem aprendendo mais

sobre o negócio da pro-

paganda, mas adverte

que as agências deve-

riam trabalhar de forma

mais coesa para que o

mercado crescesse de

maneira uniforme.

Outra entidade que tem atuação recente no interior paulista

é a APP Litoral, com sede em Santos. Desativada em 1998, a

associação retomou suas atividades este ano, e agora conta com

25 empresas filiadas.

Além de captar novos sócios, a entidade promoveu nesses meses

algumas ações com foco no desenvolvimento do mercado local.

Entre elas, o lançamento de seu site (www.applitoral.com.br),

fomentando o intercâmbio entre os profissionais do mercado, além

da realização do 1° Fórum APP, sobre conceitos de comunicação

regional, e de palestras com nomes da publicidade nacional.

De acordo com Washington Braun, presidente da APP Litoral

e gerente comercial da TV Tribuna, a expectativa para 2005 é

realizar uma série de cursos profissionalizantes em sociedade

com empresas especializadas. O primeiro deles, em parceria com

a Softrent, tem duração de quatro meses e abordará várias áreas

da produção gráfica e multimídia. No mês de maio, em parceria

com a instituição Memória da Propaganda, a entidade vai pro-

mover a exposição "500 Anos + 5 de Propaganda no Brasil".

Para Braun, a desativação por um longo período de uma enti-

dade como a APP resultou num distanciamento entre os profissio-

nais do mercado local. De acordo com ele, a entidade agora vai se

engajar na luta contra alguns problemas do mercado. "Não esta-

mos aproveitando de maneira eficiente a proximidade que existe

entre o maior mercado publicitário do País, o de São Paulo, e a

nossa região. Transformar esta proximidade física em benefícios

para o litoral é um dos nossos principais desafios", reconhece.

Como ponto positivo, o executivo menciona que o aumento

de 50% nas exportações brasileiras no último ano, a maior parte

escoando por meio do Porto de Santos, reverteu em grandes

benefícios para a economia local. "Há uma combinação favorá-

vel de condições para que em 2005 seja ampliado o processo de
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reativação da economia regional."

Fonte: About, ano 16, n. 813, p. 24-28, 28 maio 2005.




