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Pontaria
Grandes grupos de

comunicação garantem

tiro certo para quem

tem interesses no

mercado do

Centro-Oeste

Os grandes grupos de comunicação basea-
dos na região Centro-Oeste conseguiram
desenvolver um aparato de mídia capaz de
atingir o público local de forma certeira a
qualquer hora do dia. Fomentados pelo
crescimento do agronegócio, esses veículos
se profissionalizaram, respondendo à de-
manda de um mercado que ganhava maior
poder de compra a cada dia.

Com a queda do dólar, que prejudicou
as exportações e, conseqüentemente, os
produtores e anunciantes locais, esses mes-
mos grupos de comunicação estão agora se
voltando para as empresas de porte nacio-
nal com uma proposta clara: oferecem o
menor custo por mil do mercado para
atingir o público de forma direta,
sem dispersão. Enquanto uma
veiculação nacional na TV
muitas vezes não compensa
tamanho custo para se chegar
ao público específico de-
sejado, a mídia regional
garante tiro certo para
quem tem interesses no mercado do
Centro-Oeste.

Se para um profissional de mídia que
vive em São Paulo é difícil imaginar o que
pensa um cidadão mato-grossense, por
exemplo, os grandes grupos de comunica-
ção locais chamam para si esta responsabi-
lidade, e asseguram que com um planeja-
mento simples é possível estar presente em
diversos veículos regionais de grande
audiência.

Ouvidos pela reportagem de About, os
líderes do mercado de mídia do Centro-
Oeste se queixam, entretanto, da falta de
atenção. Para eles, diversas grandes empre-
sas estão subestimando o poder de consu-
mo da região.

ASSOCIADOS
CENTRO-OESTE

O Grupo
Associados
mantém em

Brasília o Correio
Braziliense, o novato

Aqui, o portal CorreioWeb
e as rádios 105 FM e Planalto AM

Com exceção do Distrito Federal, que
se destaca por sediar o poder político do
País, o público dos outros estados não é tra-
tado pelos anunciantes nacionais com o
devido diferencial. O panorama atual da
mídia local, no entanto, divide opiniões.
Enquanto alguns comemoram uma pros-
peridade a olhos vistos, outros avaliam que
ainda existe muito chão para se caminhar.

capa



certeira
Movimento sem volta

Em Brasília, o diretor de comercializa-

ção e marketing do Correio Braziliense, do
Grupo Associados, Paulo César Oliveira,

enxerga com bastante otimismo o atual
momento da região Centro-Oeste. De
acordo com ele, o mercado publicitário
local avançou 35% em 2005, um índice
similar ao do Nordeste, e bastante superior

ao do Rio de Janeiro e de São Paulo. "Isto

significa que os mercados regionais estão
avançando mais. É um movimento que

começou há cinco anos, provocado não só
pela pujança desses mercados, mas por
uma decisão dos anunciantes em investir

sua verba regionalmente, o que diminui a
dispersão", avalia Oliveira.

O executivo também comemora o

crescimento consistente do mercado
publicitário no Distrito Federal
este ano deve subir mais 15%
Segundo ele, muitos anuncian-

tes são atraídos para a região

em função do excelente público consu-
midor que encontram ali. "Brasília tem o
maior PIB per capita do País, e uma
renda média superior à de São Paulo e

Porto Alegre, sendo 56% maior que a

média nacional", observa.
Atento a este potencial, o Grupo

Associados tem implementado várias ino-

vações em seus produtos, como o lança-
mento de uma revista dominical encartada

no Correio Braziliense, bem como a refor-
mulação do caderno de programa que cir-
cula às sextas-feiras com o jornal. O grupo
também lançou recentemente o jornal
Aqui, num projeto gráfico e editorial simi-

lar ao tablóide de Minas Gerais, que tam-
bém pertence aos Associados.

Logo na primeira semana, o Aqui de
Brasília chegou à tiragem de 15 mil

exemplares diários. De acor-
do com Oliveira, o objetivo
dos Associados é implantar

o tablóide também em
outras praças, transfor-

mando-o no primeiro jor-
nal popular de abrangência

nacional. Hoje, além do Aqui

, que



O Grupo Cidade Verde, de Mato Grosso,
adquiriu recentemente a MTV de Cuiabá
e implementou a transmissão
da TV Cidade Verde via satélite
para todo o estado

e do Correio Braziliense, o grupo detém
no Distrito Federal o portal Cor-
reioWeb (www.correioweb.com.br) e as

rádios 105 FM e Planalto AM, ambas
líderes de audiência em suas categorias.

Segundo o executivo, entre os veícu-

los da empresa, o líder de faturamento
publicitário na região é o Correio Bra-

ziliense, que em 2005 atingiu a receita
de R$ 160 milhões, e este ano espera
crescer mais 15%. "Diferente de outros
jornais brasileiros, o Correio goza da

vantagem de ter não só grande reper-
cussão regional, mas também nacional
por cobrir os acontecimentos de Bra-
sília", ressalta.

Para atingir a meta de faturamento,
Oliveira diz que o jornal irá revitalizar
alguns cadernos, como os de Turismo,

Veículos e Cultura. Além disso, a em-

presa deve realizar ações comerciais
voltadas para não-anunciantes do meio,
e aguarda com expectativa a movimen-
tação típica provocada pelas eleições e
pela Copa do Mundo.

Caso à parte
Outro importante grupo da região, o

Correio do Estado, de Mato Grosso do

Sul, do qual fazem parte o jornal Cor-

reio do Estado, a TV Campo Grande,
afiliada do SBT, a FM Mega 94 e a Cul-

tura AM, também trabalha com boas
expectativas para este ano. A gerente co-

mercial Letícia Assunção Barboza tem,
entretanto, uma visão mais neutra no
que diz respeito ao atual momento do
mercado regional.

Ela considera que o PIB baixo do

estado faz com que o giro de capital
também seja pequeno, e critica a falta
de investimentos do governo e a peque-

na penetração de agências de publicida-
de em determinados segmentos, ocasio-

nando uma baixa qualidade nas produ-
ções. Também, segundo Barboza, os
anunciantes nacionais se baseiam muito

em critérios distorcidos que tiram os
investimentos da região.

"O mercado parece estar em busca

de qualquer tipo de publicidade. Nin-



Presente no Mato Grosso e no Mato Grosso
do Sul, a Rede Mato-Grossense de Televisão

possui sete afiliadas da Rede Globo

guém está preocupado em comparar o
poder de penetração de um veículo de

comunicação com o outro", lamenta.
Para ela, falta um projeto de comunica-

ção com foco no resultado, iniciativa
que começa a ser tomada apenas pelas
grandes empresas.

Por outro lado, a gerente comercial

observa que Mato Grosso do Sul se des-
taca por possuir importantes jornais

com credibilidade e grande circulação.
De acordo com ela, em função das ino-
vações tecnológicas, muitos desses veí-

culos, como é o caso do Correio do Es-

tado, estão se reinventando e buscando
soluções alternativas para comercializa-

ção de espaços. "Recentemente, adqui-
rimos um software de última geração
para dar agilidade aos nossos anuncian-
tes, principalmente àqueles que espe-

ram até o último minuto para fazer seu
anúncio. Hoje, o deadline está mais fle-

xível, e as agências têm um tempo
maior para a criação das peças e aprova-
ção do cliente", afirma.

Outra novidade implementada pelo
Correio do Estado no fim do ano pas-

sado foi na área de classificados, com a
apresentação de um novo projeto gráfi-

co e a aquisição do programa Easy
Class, que permite a publicação de
anúncios com textos coloridos, logo-
marcas e fotos. Segundo Barboza, o jor-

nal tem conseguido se sobressair no
mercado com ações desse tipo, além de

estratégias promocionais e agressividade
no departamento comercial.

Outro diferencial do veículo, na
visão da executiva, é o seu posiciona-
mento focado no conteúdo regional e
nos interesses do leitor sul-mato-gros-

sense. "O mercado anunciante entende

e absorve perfeitamente esta estratégia,
uma vez que está sempre prestigiando o

nosso veículo, que recebe todas as cam-
panhas nacionais para o meio jornal no
estado", avalia.

Presente no Mato Grosso e no Mato

Grosso do Sul, a Rede Mato-Grossense
de Televisão também tem obtido bons
resultados apostando na programação
regional. O grupo conta atualmente

com sete retransmissoras da Rede

Globo: as TVs Centro América de

Cuiabá, Tangará da Serra, Sinop e
Rondonópolis, no Mato Grosso; e a TV
Morena de Campo Grande, a TV

Cidade Branca de Corumbá e a TV Sul
América de Ponta Porã, no Mato
Grosso do Sul.

Todas as emissoras produzem con-

teúdo local, que inclui programas

esportivos, de variedades, voltados para
o agronegócio e para o telejornalismo
local. "O Centro-Oeste é um caso à
parte no Brasil. Nos últimos dez anos,
temos sentido um crescimento médio
de 10% ao ano na economia local, prin-

cipalmente em função da soja, do algo-

dão e do gado", afirma o diretor-execu-
tivo da Rede Mato-Grossense, Ricardo
Miragaia. Segundo ele, 56% dos anun-

ciantes do grupo são do varejo local e o
restante, de clientes nacionais.

Momento difícil
Em Mato Grosso, a gerente de mar-

keting do Grupo Cidade Verde, Fabrí-
cia Rebolla, também fala em crise. De

acordo com ela, na avaliação do primei-
ro trimestre de 2006 é possível registrar

queda na economia em relação ao
mesmo período de 2005, em função do
pior desempenho do agronegócio e da
desvalorização do dólar. "Por enquanto,
não dá para apostar que 2006 será um

ano com muito crescimento. Isso se
reflete nos veículos de comunicação

que tiveram o faturamento abaixo do
esperado", registra.

Para ela, um dos grandes problemas
no que diz respeito ao mercado de veí-
culos, especificamente, é a centraliza-

ção da mídia nacional. "Quase 100% da
verba publicitária é distribuída dentro

do estado de São Paulo. Os anunciantes
e agências nacionais não enxergam os

veículos regionais", lamenta. Em sua
opinião, este problema não se restringe
ao mercado do Centro-Oeste, mas é

observado em todas as regiões do País.
Por outro lado, Rebolla aponta algu-

mas vantagens que deveriam atrair mais

os anunciantes nacionais, como o baixo
custo por mil e a força da programação
local. "Alguns programas locais chegam a



Além do jornal A Gazeta, líder na região
com circulação, o Grupo Gazeta é
proprietário da afiliada da Rede Record
no Mato Grosso, que produz sete horas
diárias de programação local

ter mais audiência que os nacionais", afir-
ma. Ela diz ainda que o Grupo Cidade

Verde tem investido muito em novos

negócios, o que pode ser visto na recente
aquisição da MTV de Cuiabá e no lança-
mento da transmissão da TV Cidade
Verde via satélite para todo o estado.

"Ainda este ano, novas aquisições estão

sendo feitas, como a compra de mais uma
emissora de TV e de duas rádios em
Cuiabá, formando o maior e mais diversi-
ficado grupo de veículos de massa do esta-

do de Mato Grosso", anuncia.
Hoje, além da TV Cidade Verde, afi-

liada ao SBT na região, que cobre os 142

municípios do estado, e da MTV, o

grupo conta com a Band FM e a TV
Gazeta de Cuiabá. "Tanto as emissoras
de TV como as de rádio têm sua progra-
mação local forte. O público se interes-
sa pelo conteúdo nacional, mas está
profundamente ligado com o que acon-

tece no quintal da sua casa. Isso explica
a audiência enorme dos programas
locais em Cuiabá. O mercado anun-
ciante tem de abrir o olho para isso, já
que o custo por mil para anunciar local-

mente é muito menor", salienta.
Ainda em Mato Grosso, a diretora de

marketing do Grupo Gazeta de Comu-
nicação, Márcia Ferreira, também
lamenta o período difícil vivido pela
economia do estado. Segundo ela, ape-

sar de a região ser a maior produtora
nacional de soja, algodão e carne bovi-
na, a desvalorização cambial descapita-

lizou os produtores, com reflexos na
cadeia produtiva como um todo. "Esse

cenário recai sobre toda a economia
local, inclusive na indústria da comuni-

cação", salienta.
A executiva também critica o distan-

ciamento e o desconhecimento da

mídia local por parte dos grandes anun-
ciantes e de seus representantes. De

acordo com ela, os veículos do estado
oferecem formatos vantajosos e com
abrangência para atender anunciantes

nacionais, mas são preteridos em fun-
ção da falta de conhecimento dos pro-
fissionais de marketing baseados em
São Paulo, que deixam de aproveitar

importantes oportunidades de mídia.

"Conseguimos uma aproximação

com o consumidor final por meio de

investimentos infinitamente menores.
Conhecemos o mercado e podemos
passar para o cliente todo este univer-
so de informação", justifica. Segundo
ela, a flexibilidade de formatos e o

mix de produtos oferecidos são atrati-
vos relevantes que deveriam chamar

mais a atenção dos anunciantes de

grande porte.
O Grupo Gazeta de Comunicação

tem grande penetração no meio do
público regional e é um importante pro-
dutor de conteúdo local. Além do jornal

A Gazeta, líder na região com circulação
em todo o estado, o grupo é proprietário
da afiliada da Rede Record no Mato

Grosso, que produz sete horas diárias de
programação local. Na área de rádios,
detém a Gazeta FM e a CBN Cuiabá.

"Apesar dos reflexos negativos do
agronegócio na economia regional

como um todo, os veículos que com-
põem o Grupo Gazeta apresentaram
em 2005 um crescimento geral da

ordem de 16% em relação ao ano de
2004", ressalta Ferreira, que fala na
expectativa de crescimento em 20% este
ano. Segundo ela, o jornal A Gazeta e a
TV Record são os líderes de faturamen-

to dentro do grupo, e esta posição deve
ser mantida em 2006 mediante a reali-

zação de uma série de projetos.
Na TV, será lançado um programa

voltado para o agronegócio, interagindo

com o suplemento Terra e Criação do
jornal. O grupo também pretende reto-
mar este ano o projeto social "Viva seu
Bairro", que há n anos leva ações cultu-

rais e de cidadania para regiões caren-
tes, além de lançar o projeto "Viva seu
Município", nos mesmos moldes, em

quatro cidades da região. "Por ser um
produto do grupo, com envolvimento
de todos os veículos da empresa, o pro-
jeto tem grande impacto de mídia. Os
parceiros e anunciantes têm aí uma

oportunidade de interagir com seu
público-alvo", salienta a executiva.
Ainda este ano, a empresa realiza o XI
Prêmio Gazeta de Comunicação, pri-

meiro do gênero em Mato Grosso, e o



Gigante do Centro-Oeste, a Organização
Jaime Câmara detém atualmente 22
veículos de comunicação, incluindo
rádios, jornais e emissoras de TV, que
empregam cerca de 1.600 funcionários

Em Goiás, o Grupo Alves de Queiroz
possui na área de comunicação a

TV Serra Dourada, afiliada do SBT,
e a rádio 99,5 FM

Prêmio Jovem Talento, voltado para
estudantes de publicidade.

Oportunidades perdidas
Encravado no coração do Centro-

Oeste, o estado de Goiás respira as mes-
mas dificuldades de toda a região no
que diz respeito ao mercado publicitá-
rio. Em entrevista à About, Jaime

Câmara Júnior, presidente da Orga-
nização Jaime Câmara, que tem forte

atuação em Goiânia, destacou que
grandes anunciantes ainda não conse-
guiram conhecer bem certas regiões do

País que estão se desenvolvendo acima

da média nacional. "Os grupos regio-
nais de mídia são veículos fantásticos

para que agências e anunciantes che-
guem ao consumidor qualificado em

pouco tempo. Sem dúvida, isso traria
benefícios ao seu mix e faria seus produ-
tos e serviços terem mais visibilidade

local, gerando maior recall", defende.
O executivo avalia, entretanto, que

atualmente o consumidor do Centro-
Oeste é atingido sem uma identificação

local nem uma linguagem específica.
Para ele, embora os mercados regionais
sejam parte vital da publicidade brasi-
leira, por vezes eles acabam esquecidos.

"As regiões fora do eixo Rio-São Paulo
têm prosperado muito, em especial o
Centro-Oeste. Este movimento está
sendo importante para desenvolver o

interior do País e distribuir renda para
áreas que antes não tinham acesso nem
interesse em produtos mais caros ou de

maior valor agregado. O panorama
mudou e a população dessas regiões
tem se inserido na parte ativa da econo-

mia", ressaltou.
Atualmente, a Organização Jaime

Câmara é detentora do jornal O Po-
pular, de Goiânia, da TV Anhanguera,

afiliada da Globo em Goiás, e possui
ainda ramificações no estado de Tocan-
tins e no Distrito Federal. São 22 veícu-

los, incluindo rádios, jornais e emis-
soras de TV, que empregam cerca de

1.600 funcionários.
A coordenadora de marketing da TV

Serra Dourada, que integra o Grupo
Alves de Queiroz, Lorena Martins
Ponciano de Alencar, lamenta um

certo amadorismo dos anunciantes

regionais. Para ela, as empresas locais
não se organizam, quando deixam de

separar uma porcentagem da receita
para investir em propaganda. "Além
disso, nem sempre o cliente veicula na
emissora ou nos programas que têm o

seu público-alvo; assim, não obtém o
retorno desejado e deixa de investir

mais", lamenta.
Quanto ao aspecto econômico,

Alencar acredita que houve uma certa
retração no mercado após o carnaval,
mas mantém a expectativa de que as

empresas ainda estão confiantes no
aumento de vendas para 2006.

"Estamos em um mercado em poten-
cial, com muitas empresas grandes e
em fase de crescimento", sinaliza.

Em Goiás, o Grupo Alves de

Queiroz possui na área de comunica-
ção a TV Serra Dourada, afiliada do
SBT no estado, e a rádio 99,5 FM.

Segundo a coordenadora de marke-
ting, ambos os veículos estão investin-

do muito em pesquisa, e conquistando
importantes resultados em termos de

audiência e participação no share
publicitário. "A abrangência da TV

Serra Dourada também favorece a
emissora, pois cobre 92% do estado de

Goiás", destaca.
No fim do ano passado, a emissora

investiu em um novo programa local, o
Sena Dourada Esportes, trazendo para
sua grade conteúdo esportivo regional.

Para este ano, a empresa prevê novos
investimentos e trabalha com a pers-
pectiva de um resultado mais positivo.

"Pretendemos sacudir o mercado com
as nossas promoções, além de projetos
especiais para a mídia avulsa da TV

Serra Dourada e da rádio 99,5 FM, e
ações promocionais e institucionais
com a pecuária de Goiânia, entre
outras", adianta Alencar.
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