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A
s agências de publicidade que atuam fora das me-

trópoles brasileiras muitas vezes vivenciam realida-

des similares. A escassez de verbas mais polpudas, a

carência de fornecedores especializados e a dificul-

dade de diálogo com os anunciantes são algumas das

características típicas encaradas por quem trabalha nos
mercados do interior do Brasil.

Os obstáculos enfrentados pelas agências sediadas na

região Centro-Oeste não são muito diferentes. Entretanto,

de alguns anos para cá, a maioria delas começou a perce-

ber que seu grande patrimônio é, de fato, a qualidade pro-

fissional dos integrantes de suas equipes. São eles que

lidam com o dia-a-dia de recursos menores que os deseja-

dos, têm versatilidade para desenvolver comunicação efi-

ciente num ambiente adverso e possuem a paciência neces-

sária para dialogar e convencer os anunciantes locais.

Não faz muito tempo que as faculdades de comunicação

começaram a chegar às principais capitais do Centro-Oeste.

Desde então, o número de profissionais formados na região

aumentou bastante, o que tem feito evoluir o nível das

agências locais. A prática de contratar profissionais de São

Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais para ocupar cargos

de chefia está caindo em desuso. Há tempos, a profissiona-

lização do mercado tem sido sustentada por talentos oriun-

dos da terra, que possuem como diferencial o fato de

conhecerem bem os valores e a cultura locais.

Atualmente, as agências da região mantêm um nível de

qualidade que não deixa nada a desejar ao de outras regiões

do País. Tanto que em grandes capitais, como Brasília, com-

petem de igual para igual com agências nacionais e multina-

cionais ali sediadas. A força do agronegócio no Mato Grosso

e Mato Grosso do Sul, que aumenta o potencial de consumo
local, e o elevado nível da atividade publicitária desenvolvida

pelo poder público na região mostram que esses mercados

tendem a crescer nos próximos anos, e em breve podem figu-

rar entre os principais redutos da publicidade nacional.

De igual para igual
Na opinião de Marcelo Benini, sócio e diretor de criação

da Comunicata, de Brasília, o mercado publicitário da capi-

tal federal tem uma grande virtude, que é a da alta qualifi-

cação técnica das agências e de seus profissionais. De acor-

do com ele, as agências locais, nacionais e multinacionais
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que atuam nessa praça realizam uma troca constante de

experiências e, muitas vezes, concorrem entre si por contas

privadas, elevando o nível do mercado. "Brasília é um caso
à parte, pois aqui estão representadas quase todas as princi-

pais agências do País. Isso dá ao profissional da cidade a

chance de trabalhar em estruturas de alto nível", observa

Benini, apontando também a existência de grandes anun-

ciantes na região, embora ressalve que ainda sejam minoria.
Na sua opinião, já é possível constatar relacionamentos está-

veis e consistentes entre agências e anunciantes, o que reve-

la uma evolução na percepção da importância da propagan-
da por parte dos executivos das empresas.

Por outro lado, Benini assinala como ponto negativo do

mercado brasiliense a excessiva dependência de boa parte

das agências em relação às contas públicas. Ele critica tam-

bém a baixa profissionalização dos anunciantes do setor de
varejo e o pequeno número de fornecedores para o merca-

do de propaganda, principalmente na área de áudio e

vídeo. "São problemas estruturais para os quais não vejo

solução no curto prazo", lamenta, reconhecendo que o

desenvolvimento de uma boa comunicação para o mercado

local demanda um conhecimento de causa muito grande.

"Cada estado tem sua cultura e suas tradições. Mas em

Brasília estão presentes todas as culturas ao mesmo tempo.

É uma síntese do Nordeste, de Minas, do Rio, de Goiás, da

Amazônia e do Sul", explica.

Navegando por esse princípio, a Comunicata teve uma

excelente performance ao longo do ano passado. Porém a
expectativa de crescimento para 2005, que estava na casa

dos 20%, foi revista para um máximo de 5%. "A agência

não sofreu perda de contas, mas houve retração por parte

dos atuais clientes em relação aos investimentos em comu-

nicação", afirma Benini.

O publicitário avalia que historicamente o segundo

semestre costuma ser melhor que o primeiro, e que agora

resta saber o quanto os acontecimentos políticos vão inter-

ferir na performance do mercado. "No que diz respeito à

Comunicata, iremos concentrar esforços na captação de

novos negócios como forma de compensar a diminuição de

investimentos dos atuais."

Fase de amadurecimento
Ézio de Castro, sócio e diretor de criação da Mr. Brain, de

Brasília, reconhece que o mercado local ainda está um pouco

mais atrás, em comparação com os maiores centros nacio-



nais. "Somos novos, e com isso temos todos os defeitos da

juventude. Somos um mercado recém-saído da adolescência,

com fôlego, vontade, mas pouco tempo de vida. Não temos

um parque industrial centenário, nem cultura de propaganda

bem desenvolvida", ressalta, observando, por outro lado, que

esse defeito pode, ao mesmo tempo, ser tomado como uma

oportunidade para as agências locais. Para ele, participar de

um mercado mais novo também possibilita às empresas tri-

lharem caminhos alternativos. "A Mr. Brain conseguiu esta-

belecer uma grife própria, uma cara que é só nossa. E talvez

seja mais fácil se destacar aqui no meio do Planalto Central

do que em São Paulo, por exemplo", considera.

De Castro explica ainda que o mercado local padece pela

falta de indústrias que possam se firmar como grandes

anunciantes. As agências ficam limitadas ao setor de vare-

jo. Mesmo assim, boa parte dos grandes anunciantes vare-

jistas prefere manter suas contas centralizadas em São

Paulo, restando para as agências da região apenas verbas

locais ou contas de governo. "O que acontece normalmen-

te é que um dia as boas agências acabam batendo em um

teto e concentrando em sua carteira bons clientes de todos

os segmentos disponíveis da iniciativa privada. E aí fica a

pergunta: como crescer mais?"

Mesmo diante desse quadro, o criativo comemora a

constante evolução do mercado e a melhora gradual na

relação entre agências e anunciantes. De acordo com ele, o

mercado da região seguiu a tendência nacional, acelerando

seu ritmo em 2004, após um período particularmente

estagnado em 2003.

No ano passado, a Mr. Brain perdeu a conta da rede de

fast-food Giraffas, que decidiu concentrar esforços nas

regiões Sudeste e Sul do País, contratando a DPZ para cui-

dar de sua comunicação. Ainda assim, no fim de 2004, a

agência brasiliense conquistou a conta do governo do

Distrito Federal. No primeiro semestre de 2005, entraram

para sua carteira de clientes a UniDF e a Cast Soluções em

Tecnologia, especializada em sistemas e softwares.

"Antes, brincávamos dizendo que a Mr. Brain era a maior

pequena agência de Brasília, pela postura inquieta e, às

vezes, até mesmo meio arrogante que assumíamos. Mas essa

fase passou, e chegou o tempo do amadurecimento. Talvez

sejamos agora a menor grande agência de Brasília", brinca

de Castro, informando que a previsão de faturamento para

2005 é de cerca de R$ 20 milhões, resultado que significa

crescimento de 50% sobre o alcançado no ano passado.

Propaganda dinâmica
O dinamismo e a agilidade são algumas das principais

características do mercado de agências do estado de Mato

Grosso. Esta é a opinião de Luiz Gonzaga Júnior, presiden-

te da Genius, de Cuiabá. Ele cita como exemplo a atuação

da própria agência, que, para atender aos seus clientes de

varejo, produz um clipping diário contendo as ações publici-
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tárias realizadas pelos seus concorrentes diretos nas emis-

soras de W e jornais locais. No dia seguinte pela manhã, o

cliente recebe esse material com uma proposta de contra-

ataque. "Basta que ele responda ao e-mail, que desenvolve-

mos os anúncios, e no mesmo dia, à tarde, ele pode colocar

sua reação no ar", afirma Gonzaga, acrescentando ainda
que com esse nível de agilidade o varejo local é altamente

sofisticado e possui um excelente padrão criativo.

Segundo o executivo, a chegada de faculdades de comu-

nicação ao estado, há cerca de dez anos, ajudou no surgi-

mento de grandes talentos no mercado publicitário de

Mato Grosso. "Além de criativos, recentemente foram reve-

lados profissionais que eram muito raros na região, como os

mídias", relata.

Entretanto, a produção e finalização de filmes e spots é

uma atividade que ainda carece de evolução no mercado

local, conforme avalia Gonzaga. De acordo com ele, o tra-

balho constante com verbas de varejo e o fato de as emis-

soras de TV praticarem na região uma das tabelas comer-

ciais mais baratas do País limitam os investimentos, sem

margem para que o produto final seja desenvolvido com a

qualidade que merece. "Existem grandes talentos na área

de produção, mas que precisam de oportunidade para tra-
balhar com mais prazo e verba", destaca.

Entre as dificuldades pontuais vivenciadas na praça
mato-grossense, o executivo aponta o perfil dos anuncian-

tes, que muitas vezes não possuem política de investimen-

tos nem departamento de marketing. Para ele, o valor das

verbas privadas de comunicação restringe o crescimento

das agências. Além disso, principalmente no interior do

estado, veículos e agências competem muito entre si, igno-

rando as normas do Cenp.
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Em relação ao exercício de 2005, Gonzaga não vê gran-

des mudanças, embora aguarde com uma ponta de otimis-

mo os resultados do segundo semestre. "Mato Grosso sen-

tiu muito a queda do dólar e da soja, isso repercutiu

bastante no comércio das cidades e fatalmente no merca-

do publicitário. Em contrapartida, as contas públicas

aumentaram seus investimentos mediante novas licitações,

mas essa melhora do mercado só deve se refletir no segun-

do semestre", prevê.

Este ano, a Genius deixou de atender à conta do gover-

no de Mato Grosso, mas venceu no primeiro semestre a

concorrência para atender à conta do Shopping 3 Amé-

ricas e acaba de conquistar o primeiro lugar na análise das

propostas técnicas da Prefeitura de Cuiabá. A agência

também inaugurou nesse período uma filial em São Paulo,

e agora se prepara para colocar no ar sua primeira campa-

nha em nível nacional para o produto My Coffee, um cap-

puccino produzido pela Mitsui Alimentos. "Estamos parti-

cipando de concorrências da Prefeitura de São Paulo e da

SP-Tur, antigo Anhembi, além da prospecção de cinco

novas contas de produtos expressivos no mercado nacio-

nal", afirma Gonzaga.

Produção otimizada
A otimização das verbas publicitárias é a característica

mais importante do mercado mato-grossense, na visão de

Ziad Fares, proprietário da ZF Comunicação, de Cuiabá. De

acordo com ele, as agências locais conseguem desenvolver

excelentes trabalhos com poucos recursos, solucionando

bem as necessidades dos clientes.

Para o executivo, os anunciantes regionais estão come-

çando a compreender melhor o processo de elaboração

das peças publicitárias e a importância de se exigir qualida-

de. Postura que os aproxima tanto das agências quanto das

produtoras, elevando o nível do mercado. "A cada dia,

torna-se mais fácil explicar ao cliente como são aplicados

seus recursos e de que forma isso reflete na obtenção de

resultados positivos", comemora Fares, reconhecendo, no

entanto, que algumas agências efetuam negociações que

são desfavoráveis ao mercado, ao oferecer aos clientes

vantagens financeiras incompatíveis com a realidade do

setor, atravancando o desenvolvimento da publicidade

local. "A má remuneração desvaloriza não só o trabalho,

mas todos os profissionais envolvidos, o que compromete

a qualidade e o crescimento", observa, ressaltando, ainda,

que alguns fornecedores da região também não executam

um bom trabalho porque cobram mal. "Um trabalho sem

qualidade não consegue ser bem remunerado. Esse tipo de

comportamento pode até garantir a sobrevivência imedia-

ta, mas em pouco tempo as conseqüências serão desastro-

sas para o mercado."

Fares qualifica o primeiro semestre de 2005 como extre-

mamente positivo para a agência, que trabalha com uma
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expectativa de crescimento da ordem de 25% no seu fatu-
ramento para este ano. A ZF comemorou seu terceiro ano

de presença no mercado com uma festa temática que reu-

niu a equipe da empresa com clientes e parceiros. "Já

demos início ao processo de ampliação da estrutura física

da agência. Acompanhando o crescimento nos negócios, a

ZF passará a contar com um espaço três vezes maior que o

atual, onde está instalada há três anos."

O bom desempenho da agência foi expresso também em

campanhas criativas, como o esforço de Dia das Mães,

desenvolvido para a loja de calçados Luciula. O diretor de

criação Frederico Parma conta que a idéia partiu do princí-

pio de dissociar a imagem da mãe da de dona-de-casa,

apresentando os produtos da Luciula como presentes para

mulheres que se valorizam.

Apesar da relutância inicial, a campanha foi aprovada e

rendeu um excelente incremento de vendas. "Hoje, este

cliente confia totalmente em nossa equipe e passou a fazer

algo que não fazia antes, aplicando mais na produção de

seus materiais e acreditando que a propaganda bem elabo-

rada é um investimento de retorno", atesta Parma.

Esforço individual
Na visão de Márcia Ferreira, diretora de atendimento da

DMD Associados, também de Mato Grosso, a flexibilidade

de negociação com os veículos locais é um dos principais

diferenciais da publicidade regional. Ela avalia ainda que

mesmo com verbas muito menores, a comunicação de vare-

jo produzida localmente não perde em nada para a das

grandes praças, prevalecendo a idéia e o esforço individual

dos profissionais mato-grossenses.

Em contrapartida, a profissional reclama da ausência de

planejamento por parte dos anunciantes e do baixo núme-

ro de pesquisas de audiência. "O mercado dispõe de talen-

tos criativos, mas pouco se trabalha com planejamento,
expondo apenas boas idéias criativas sem nenhuma

seqüência", pondera Ferreira, observando que hoje, mais

do que nunca, o mercado de Mato Grosso aguarda a regio-

nalização da publicidade, que continua no discurso dos

anunciantes nacionais. "Se o nosso mercado é o maior

comprador de fertilizantes, insumos para a agricultura,

aviões e máquinas agrícolas, onde estão os anunciantes do

setor", questiona.

Neste primeiro semestre, a DMD desenvolveu uma

grande campanha para a companhia energética do esta-

do, com planejamento de mídia para os 12 meses do

ano. Entretanto, mudanças no setor elétrico que regula-

menta a empresa obrigaram ao adiamento da campa-

nha, o que gerou uma quebra na expectativa de fatura-

mento da agência para 2005. "Pelo cenário político que

se desenha hoje no País, acredito que este será um dos

piores anos do nosso setor. O melhor a fazer agora é

pensar em 2006."
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A apreensão em relação ao desenvolvimento do merca-

do é compartilhada por Flávia Vilela Camilotti, diretora da

Invent, de Cuiabá. Ela considera que a carência de profis-

sionais qualificados pode limitar o crescimento das agên-

cias locais. Embora reconheça a existência de grandes

talentos atuando na região, a publicitária destaca que os

cursos de comunicação no estado são relativamente recen-

tes, e muitos profissionais, embora formados, não pos-

suem a devida experiência.

Ela se queixa, também, de que são poucas as boas con-

tas advindas do setor de varejo, e praticamente não existem

clientes do segmento de indústrias e produtos. A realidade

do mercado local faz ainda com que diversos veículos, for-

necedores e agências desrespeitem as normas do Cenp.

Uma outra questão salientada por Flávia Camilotti é de

que poucos anunciantes locais têm consciência da impor-
tância de se investir em boas produções, o que gera uma

estagnação no desenvolvimento dos fornecedores para a

propaganda local. "O mercado é relativamente novo, e

oferece poucas opções de qualidade, por isso muitas das

nossas produções são realizadas fora do estado, principal-

mente as de áudio, pela facilidade apresentada e a viabili-

dade financeira", exemplifica.

A Invent obteve no primeiro semestre um desempenho

similar ao atingido nos primeiros seis meses de 2004.

Apesar disso, a agência contabiliza no período a conquista

das contas do Cuiabá Lar Shopping, Grupo Gio, Hospital

Santa Rosa e parte da conta do governo do estado de

Mato Grosso.

"O principal objetivo agora é agregar mais alguns bons

profissionais ao nosso quadro, principalmente na área de

criação", adianta Flávia Camilotti. Com a conquista da nova

clientela, a agência já trabalha com uma perspectiva de
crescimento da ordem de 25% para o fechamento de 2005.

Mimetismo
Ainda em Mato Grosso, o diretor de criação e presiden-

te da Soul Comunicação, Álvaro de Carvalho, sustenta a

posição de que as agências regionais têm como caracterís-

tica primordial o mimetismo, ou seja, a capacidade de se

adaptar ao meio exterior, mesmo em situação adversa.

Segundo ele, as empresas do setor trabalham com eficá-

cia, talento e criatividade, diante de um quadro de verbas

reduzidas e baixa qualificação de mão-de-obra, entre

outros obstáculos.

"De certa forma nosso mercado é igual aos mercados

do mundo todo, não só de propaganda. Existem profis-

sionais bons e ruins, honestos e desonestos, elegantes e

mal vestidos", considera Carvalho, alertando para a reali-

dade de que, se falta profissionalismo por parte de alguns

executivos da propaganda a causa é a ausência de prepa-

ro e entendimento dos clientes, que exigem pouco, des-

prezam a técnica e a criatividade e, muitas vezes, só se
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preocupam em reduzir as comissões pagas às agências.

"Aqui o cliente prioriza tão-somente o fato de aparecer

na mídia, sem saber que aparecer de forma errada pode

ser a causa de seu insucesso", salienta.

Carvalho reconhece que a relação entre agências e anun-

ciantes tem evoluído e que a realidade atual de Cuiabá é

bem melhor do que a de cinco anos atrás. Todavia, ele

observa que ainda existe um grande número de aventurei-

ros no mercado local que atuam de forma incorreta e aca-

bam denegrindo a imagem daqueles que trabalham com

dedicação e competência.

O publicitário avalia como positivo o primeiro semestre

de 2005 para a praça mato-grossense. "Embora as especu-

lações em relação à queda do mercado de grãos, que é a

principal economia do estado, fossem desanimadoras, não

acredito que o mercado publicitário tenha sentido isso. Para

nós, que temos apenas seis meses de mercado, o início do

ano foi fantástico."

A Soul Propaganda nasceu no início do ano, conquistou

contas importantes e contratou profissionais de renome no

mercado regional. "Até hoje, nunca prospectamos um
cliente sequer, todos nos procuraram por indicações ou por

observarem os resultados dos nossos trabalhos que foram

ao ar", garante, revelando que a agência já atingiu o limi-

te máximo de clientes que havia previsto, um total de 15

contas, e está investindo na ampliação de sua capacidade

de atendimento para que possa prospectar novos negócios

num futuro próximo. "Pretendemos manter o trabalho de

qualidade e inovador que nos posicionou no mercado

como referência de profissionalismo, seriedade e criativida-

de", ressalta.

Qualidade na adversidade
O mercado publicitário de Goiânia segue no ritmo de

acertos e obstáculos vivenciado nas demais capitais do

Centro-Oeste. Na opinião de Zander Júnior, diretor de ope-

rações da Cannes Publicidade, o sucesso da atividade na

capital goiana advém do esforço de agências, profissionais,

veículos e fornecedores em fazerem um trabalho de boa

qualidade apesar das verbas reduzidas. Outro aspecto favo-

rável às agências locais, segundo o executivo, é a capacida-

de de entender melhor o consumidor regional.

Por outro lado, Zander Júnior lamenta a ausência de

anunciantes de maior porte, advindos de segmentos como

indústrias e serviços, e a falta de uma parceria maior entre

veículos e agências. "Para uma efetiva melhora do merca-

do, creio que deveria haver uma maior pulverização dos

investimentos publicitários, por meio do surgimento de

novos anunciantes."

No que diz respeito aos fornecedores na área de áudio e

vídeo, o executivo nota uma evolução gradual, embora
lenta, das empresas atuantes em Goiás. Ele observa que

nem sempre o mercado abre oportunidades para as produ-
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toras. "Vimos muitos casos, especialmente no interior, em

que as agências possuem seus próprios equipamentos para

viabilizar suas produções, dada a escassez de fornecedores

locais. Na capital, algumas empresas já optaram por esse

formato, seja por atuarem no marketing político ou no vare-

jo", conta Zander Júnior.

A Cannes registrou uma ligeira alta no volume de negó-

cios neste primeiro semestre de 2005, em comparação com
o período equivalente do ano passado. Contribuíram para

isso a conquista de novas contas, como a da Drogaria

Rosário, uma rede farmacêutica que atua no Distrito

Federal; da Pneulândia, rede varejista com lojas em vários

estados da região Centro-Oeste; do curso IEPC; da distribui-

dora de medicamentos Panarello, que tem atuação nacio-

nal; e da Temper Vidros, indústria de vidros temperados

com unidades em Minas Gerais e Goiás.

Zander Júnior vê com olhos positivos as perspectivas para

o desempenho do mercado no segundo semestre do ano,

tradicionalmente mais aquecido. "Mantidas estáveis as ro-

tas econômicas gerais, sem sobressaltos decorrentes dos

debates das crises políticas federais, torço para que o mer-

cado termine 2005 com um patamar de investimentos

ainda mais aquecido, na faixa de 15% a 20%", prevê. A

agência trabalha com uma expectativa de crescimento para

o ano que varia entre 10% e 12%.

Gerando impacto
No Mato Grosso do Sul, a diretora de criação da Qualitas

Publicidade, Cynthia Silveira Mathias Costa, confirma para a

praça local as características vivenciadas no restante da

região Centro-Oeste. O uso de muita criatividade para gerar

impacto e se destacar na comunicação voltada para o vare-

jo, que, invariavelmente, trabalha com verbas enxutas, é a

principal delas.
Os obstáculos enfrentados pelas agências de Campo

Grande também são similares. Do lado dos anunciantes, fal-

tam investimento e planejamento das ações. Do lado dos

fornecedores, mão-de-obra especializada. "A ausência de

recursos e produção na implantação de uma idéia diferente

também acaba inibindo ações e oportunidades que neces-

sitam de agilidade", completa Cynthia Costa, reconhecen-

do que há alguns anos a situação era mais complicada. Os

veículos de comunicação tinham o hábito de atravessar as

agências, oferecendo diretamente aos anunciantes descon-

tos e vantagens. " O Cenp ajudou a peneirar as 'eu-gências',

e à medida que o mercado foi se tornando mais profissio-

nal, esse tipo de competição tem diminuído."

Em relação ao mercado de fornecedores, a publicitária

salienta que as verbas sempre pequenas acabaram res-

tringindo a figura do diretor de comercial. "Normal-

mente, os profissionais dirigem, produzem, orçam e fa-

zem a iluminação. Realmente fica difícil, porque acabam

não se especializando no que são melhores", observa a
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entrevistada, que também ressalta o elevado nível dos

fotógrafos locais, e se queixa da má qualidade na produ-

ção de trilhas sonoras.

A Qualitas atingiu um bom resultado no primeiro semes-

tre deste ano, mas espera um aquecimento ainda maior do

mercado para os próximos seis meses, que são muito

importantes tanto para o setor de agronegócio, com a

abertura da temporada de leilões, quanto para o varejo,

em função de diversas datas comemorativas até o Natal.

De acordo com Cynthia Costa, a agência deve trabalhar
uma prospecção mais agressiva, explorando novos segmen-

tos e abrindo oportunidades de negócios para os clientes

atuais. A Qualitas também pretende crescer sua atuação na

área de produção de eventos.

Versatilidade polivalente
Ainda no Mato Grosso do Sul, o diretor de new media da

Remat, Luiz Augusto Gorisch Paraná, critica a dependência

excessiva das agências locais em relação à verba governa-

mental. Para ele, esta relação não chega a ser um defeito,

mas gera conseqüências ruins para o mercado.

Paraná observa também que dentro da região Centro-

Oeste existem diferenças gritantes entre as praças, o que

fica notório, por exemplo, na comparação entre as agên-

cias de Brasília com as de outros estados. Todavia, uma

característica que parece ser compartilhada pelos profissio-

nais de toda a região, independentemente do tamanho das

verbas com as quais trabalha, é a versatilidade. "Até pelas

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, os profissionais da

nossa região foram forçados a ter um conhecimento acima

da média. A ampla maioria é polivalente, o que colabora

com soluções e soma ao processo de criação", opina, des-

tacando ainda que muitas vezes os espectadores do seu
estado não são atingidos por comerciais desenvolvidos por

agências de fora, com o objetivo de cobrir todo o País.

Segundo ele, a comunicação desenvolvida para o público

regional deveria ser mais focada no cotidiano real, e não

em situações de difícil materialização, nas quais aparecem

iates e carros de luxo. "Imagine um comercial de cerveja,

produzido no Rio Grande do Sul, com sotaque gaúcho,

churrasco e prendas sendo veiculado em Pernambuco? É

tão fora de contexto, como é para nós ver o mesmo comer-

cial que se passa na praia", salienta.

Paraná qualifica como muito bom o desempenho da

Remat no primeiro semestre deste ano, e adianta que, se o

ritmo permanecer nos próximos seis meses, o resultado do
exercício de 2005 será excelente. "Perdemos apenas uma

conta este ano, substituída de imediato por um concorren-

te do mesmo ramo de atividade que já nos cortejava há

algum tempo. Trata-se de uma rede de concessionárias da

Mercedes-Benz que atua em quatro estados", revela. No

mesmo período, a agência conquistou ainda a conta da
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Moto Show, concessionária Suzuki de Brasília.

Fonte: About, a. 17, n. 827, p. 24-33, 15-21 ago. 2005.
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