
IMPRENSA - Quanto movimenta,
em média, o mercado publicitário
no Rio Grande do Sul?
João Paulo Dias - É difícil achar um
número confiável. Os investimentos
são muito pulverizados. Estima-se
que o mercado publicitário gera até
R$ 1 bilhão ao ano. O Estado está en-
tre o 4° e 5° lugar no país em investi-
mentos nessa área.

IMPRENSA - Quais as principais
agências de publicidade da região?
Dias - No estado estima-se que exis-
tem cerca de 300 agências registra-
das. Esse número contempla desde
agências que tratam do registro de um
homem só, até uma empresa como a
Escala, que deve ter mais ou menos
200 funcionários. Para citar algumas,

temos a Escala, que talvez seja a maior
delas, DCS, Martins de Andrade, Paim
Comunicação. As quatro maiores do
estado devem estar na posição 40 ou
50 do ranking nacional. Mas há um
grupo bem maior de agências médias
e pequenas. É um mercado bastante
pulverizado, se formos levar em consi-
deração as agências menores. Mas as
maiores continuam ainda concentra-
das em Porto Alegre, na região metro-
politana, como Novo Hamburgo, com
um pólo importante em Santa Maria e
um em Caxias do Sul.

IMPRENSA - Quais são os grandes
anunciantes do Sul?
Dias - O mercado do Rio Grande do
Sul se caracteriza muito pelo anun-
ciante de varejo. Outro destaque são
os serviços (telefonia e ramo imobiliá-
rio) e alguns setores industriais, como
o pólo calçadista, no Vale do Sinos, e o

pólo noveleiro, no setor da Serra. His-
toricamente, a economia do estado é
voltada para a economia primária, o
agrobusiness. Mas por vocação, este
não é um grande anunciante, ainda
mais com a crise pela qual passa o se-
tor nos últimos dois anos. Ele também
anuncia, mas neste momento com
menos força.

IMPRENSA - Quais são as principais
características do mercado gaúcho?
Dias - O Rio Grande do Sul é um es-
tado geograficamente pequeno e
bastante concentrado. São cerca de
10 milhões de habitantes, com um
índice de consumo muito grande,
alto nível de escolaridade e índice
de Desenvolvimento Humano (IDH)
bastante alto. Potencialmente é um
mercado imenso. Com uma região
relativamente pequena, se cobre um
mercado muito grande.



IMPRENSA - Os anunciantes nacio-
nais se preocupam em desenvolver
estratégias específicas para o Rio
Grande do Sul?
Dias - Muitos anunciantes entendem
que vale a pena desenvolver estraté-
gias especiais para este mercado, por
se tratar de uma região com valores
muito próprios, inclusive com eventos
que cultuam as tradições locais. Isso
gera anúncios e uma grande mobili-
zação. Tem coisas que são muito pró-
prias do gaúcho e isso acaba exigindo
estratégias e linguagens adaptadas
a essa realidade. Os grandes anun-
ciantes que procuram entender essa
linguagem, esses hábitos locais, têm
um êxito muito maior no Rio Grande
do Sul. Ao mesmo tempo, muitas em-
presas que ignoram as peculiaridades
locais acabam tendo grandes dificul-
dades, o que acarreta em uma sensível
perda de mercado.

IMPRENSA - O consumidor do Rio
Grande do Sul dá preferência às
marcas que promovem estratégias
específicas?
Dias - O consumidor gaúcho é bair-
rista, apegado às suas tradições. Se o
consumidor do estado não percebe
uma preocupação da marca em se
identificar com a região, ele é mais
apático com relação aos produtos. É
um povo que gosta de ser valoriza-
do. Temos exemplos fantásticos de
empresas que fizeram esse trabalho
e tiveram um êxito muito grande. No
campo da telefonia, por exemplo, a
Tim veio com essa preocupação de
valorizar as coisas locais e teve uma
aceitação enorme. Com quatro, cinco
anos de mercado, já está em segundo
lugar no ranking do Rio Grande do Sul
disparado. Para se ter uma idéia, ela
patrocinou, neste mês de setembro,
a Semana Farroupilha, que resgata
toda a tradição e história do Rio Gran-
de do Sul.

IMPRENSA - Os clientes nacionais
que procuram o mercado gaúcho
preferem trabalhar com agências
locais ou com suas agências no eixo
Rio de Janeiro e São Paulo?
Dias - Os formatos variam. Alguns
clientes querem que suas agências
de São Paulo e do Rio estabeleçam
acordos de operação com agências lo-
cais. Esse é o formato mais comum e
que funciona muito. O Carrefour, por
exemplo, utiliza esse formato.
Outras empresas optam por estabele-
cer escritórios próprios aqui, na região.
Isso não é tão comum, mas também
acontece. As parcerias pontuais para
determinado cliente são mais usuais.

IMPRENSA - Que critérios usam os
clientes no sul na hora de escolher
onde anunciar?
Dias - Em geral, os clientes são pro-
fissionais, acreditam em pesquisa. As
agências abastecem com bastante in-
formação técnica, mas evidentemente
que sempre sobra um aspecto subjeti-

vo. Os veículos novos e marcas menos
consolidadas sofrem para entrar no
planejamento de mídia, mas isso ocor-
re em qualquer mercado, não é uma
peculiaridade do Rio Grande do Sul.
Tudo o que é novo exige uma dose de
risco e uma dose de aposta, e eu posso
dizer que essas não são características
do anunciante gaúcho. Isso favorece
as mídias mais consolidadas.

IMPRENSA - Como é dividido o bolo
publicitário no Rio Grande do Sul
quando o assunto é televisão?
Dias - Há uma divisão de share de
mercado, que é mais ou menos o que
acontece no Brasil inteiro. A RBS (que
é a Globo) recebe cerca de 50,60% do
bolo publicitário. O restante é dividi-
do entre as demais emissoras. O share
de audiência fecha, via de regra, com
o share de publicidade. Não há muita
distorção do què o que ocorre no res-
tante do país.

IMPRENSA - Entre as rádios é mais
complicado falar em divisão de publi-
cidade e preferência porque depen-
dem muito do perfil do cliente e do
veículo. Ainda assim, há alguma que
se destaque em publicidade no Sul?
Dias - No rádio a primeira coisa a fazer
é classificá-las entre AM e FM. Nós te-
mos aqui um número muito grande de
rádios. No ramo jornalístico/esportivo,
por exemplo, temos quatro emissoras
que disputam esse mesmo segmento:
Gaúcha, Guaíba, Pampa e Bandeiran-
tes, isso só em um segmento. Se for-
mos falar em rádios populares, existe
um grupo muito forte e muito atuante.
Nós temos que dividir cada um des-
ses grupos para chegar a alguma que
tenha uma proposta mais musical e,
mesmo assim, a musical tem suas sub-
divisões. Então, cada grupo tem des-
taque em um share específico, o que
dificulta um pouco falar em destaques
nesta mídia. •
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