
Muitos falam, mas infelizmente poucos
praticam esse pensamento. O Brasil é uma
consolidação de pequenos e médios países,
ricos em belezas naturais e culturais. Não
adianta pensar que o fato de sermos todos
brasileiros nos torna aptos a entender,
participar e interferir em todas as culturas,
subculturas e trejeitos espalhados pelo país.

Quando se fala em comunicação e, mais
especificamente, em relações públicas, isso
fica ainda mais sério. Imagine uma empresa
que pretende melhorar sua imagem e ter
maior transparência com funcionários ou
outros públicos que giram em sua órbita,
mas que erra a mão na sua comunicação,
desrespeitando - mesmo que sem querer
- regras e mitos culturais das regiões onde
está instalada.

É de extrema importância ter um
verdadeiro conhecimento dos hábitos e
do comportamento dos públicos dos mais
diferentes "brasis" que existem dentro desse
grande país. A cada dia, os consumidores
ganham mais autonomia sobre tudo.
Do consumo de mídia ao consumo de
produtos. Como diz Fábio Gandour, da
IBM, o que era longe, hoje está muito perto.
Mas uma máxima não pode ser deixada de
lado, pois mesmo com fenômenos como
a globalização e o novo mundo digital é
preciso ter sensibilidade a tudo aquilo que
nos diz mais respeito: nossas raízes.

Uma forma de minimizar riscos com
segurança é buscar parceiros regionais,

alinhados com a cultura e com o
comportamento de cada lugar.

O que torna uma agência relevante em seu
setor de atuação é o seu efetivo envolvimento
com os problemas mercadológicos de seus
clientes e sua forma de antecipar soluções
e criar oportunidades. E isso só é possível se
temos pleno conhecimento dos mercados, o
que, mesmo com consultas e estudos, nem
sempre é possível.

Vejamos como exemplo o Nordeste, mais
especificamente a Bahia. Não existe lugar
mais rico em cultura, festas e crenças. Seja a
Deus ou ao Diabo, há de tudo um pouco para
se aproveitar em termos de comunicação ou
promoção. O difícil é identificar, frente a
esse suculento menu, quais são os melhores
pratos, sem correr o risco de uma azia.

Nesse sentido, alianças como a que
realizamos entre a Ogilvy Public Relations
e a Via Press, de Salvador, já mostram uma
decisão certa, pois ambas as empresas e seus
clientes ganham com isso. A Via ganha
com a tecnologia e o conhecimento global
que uma multinacional presente nos cinco
continentes pode ofertar. A Ogilvy ganha
com o domínio da cultura local que uma
empresa como a Via, atuante não só na Bahia,
mas em todo Nordeste, pode oferecer.

Isso é a demonstração viva do pensamento
inicial deste artigo. Por isso, entendemos
que a regionalização, até como estratégia de
globalização com qualidade, volta a ser uma
estratégia vencedora.
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