
A publicidade nos estados

COM A CORDA TODA
Principal mercado publicitário do Nordeste, a publicidade em Pernambuco
tem porte e estrutura que se eqüivalem aos grandes centros nacionais.

ernambuco é o principal pó-

lo de criação e produção pu-

blicitária do Nordeste. O porte e a

estrutura do mercado publicitário do

estado são bastante diferenciados em

relação ao restante da região, com

desempenho compatível ao dos prin-

cipais mercados brasileiros. Com

uma rede diversificada de agências e

de empresas de variados portes,

Pernambuco se gaba de ter agências

de qualidade e com tradição, veículos

fortes e diversificados, anunciantes

de peso em vários segmentos e pro-

fissionais talentosos, com trabalhos

premiados e que se destacam nacio-

nalmente. No entanto, a região ainda

tem muitas barreiras a romper.

A soma das agências filiadas ao

Sinapro e à ABAP do estado revela 47

empresas atuantes no mercado. Mas,

como nem todas são sindicalizadas, a

estimativa é de que existam mais de

cem agências pernambucanas. Os

problemas começam com a forte con-

centração do mercado na capital, Re-

cife, e na região metropolitana. "Sem

medo de errar, diria que 90% da verba

está concentrada no Grande Recife.

São empresas, em geral, de porte

médio, com ênfase nos setores de

serviços e de varejo. Sem se esquecer

do governo, municipal e estadual,

que é um investidor importante, e do

segmento industrial", analisa Seve-

rino Queiroz Filho, presidente da

ABAP-PE e vice-presidente da Ampla,

agência com 32 anos no mercado

pernambucano.

Os anunciantes têm como hábito

utilizar os serviços de agências locais,

e mesmo as empresas de fora do

estado que investem nele - e geral-

mente têm contas em agências nacio-

nais - costumam trabalhar em par-

ceria com agências pernambucanas.

Algumas cidades de porte médio no

interior, como Caruaru e Petrolina,

são pólos microrregionais com pro-

cesso de crescimento mais dinâmico

e diversificado, tendo exemplos im-

portantes de agências, fornecedores e

veículos com trabalhos expressivos.

Mas, salvo essas exceções, é na capi-

tal que está o grande potencial de

consumo e as principais empresas

anunciantes do estado.

"Acredito que as dificuldades que o

nosso mercado enfrenta são as mes-

mas, de certa forma, do restante do

Brasil. Estão entre elas a política de

remuneração das agências e a perda



de rentabilidade do negócio; a con-

corrência acirrada e a necessidade de

maior disciplinamento da competi-

ção; a grande concentração do setor;

a ameaça crescente de outras disci-

plinas do marketing e de novos

formatos de prestadores de serviços

na área de comunicação integrada",

enumera Queiroz.

Ele também destaca que o volume

de investimento publicitário no esta-

do ainda é relativamente pequeno

quando comparado com os maiores

mercados do país, e está concentrado

em poucos anunciantes, salientando

a necessidade de novos clientes. "Um

mercado forte é aquele que tem uma

demanda sempre crescente de novos

anunciantes, e Pernambuco tem tido

uma enxurrada nos últimos anos de

novos anunciantes, mas é sempre

bom ter mais", ele explica.

Por outro lado, a qualidade do

mercado é apontada como um dos

seus principais pontos positivos. "Se-

ja pelo porte das agências, fornecedo-

res e veículos que atuam em Pernam-

buco, seja pelos cursos e faculdades

de que dispomos, a realidade é muito

positiva neste setor", comemora o

publicitário. O mercado está firme-

mente baseado nas sólidas perspecti-

vas de crescimento da economia es-

tadual e na diversificação da atividade

produtiva do estado.

No geral, as perspectivas são bas-

tante otimistas. "Embora não haja es-

tatísticas confiáveis neste sentido, é

visível o aumento constante no inves-

timento publicitário a cada ano, são

evidentes os sinais de melhoria qua-

litativa na criação e principalmente na

produção das peças e campanhas

realizadas no estado e é crescente o

fortalecimento e a diversificação dos

fornecedores e veículos", relata Quei-

roz. Ele acrescenta que houve ainda

um aumento importante no número

de empresas prestadoras de serviços

de publicidade e na procura por

cursos e treinamento especializados.

Grande parte do bom momento

do mercado pernambucano é gra-

ças à atuação de entidades regio-

nais, como o Capítulo Pernambuco

da ABAP, o Sindicato das Agências

de Publicidade de Pernambuco,

Sinapro, e a Ampro, Associação de

Marketing Promocional, Capítulo

Nordeste. O CENP e as Normas-

Padrão também têm sua impor-

tância. "Com as Normas-Padrão

houve uma maior disciplina e cons-

cientização do setor e, conseqüen-

temente, uma melhoria no nível de

profissionalização da atividade.

Ganharam todos: agências, anun-

ciantes e veículos", avalia o publi-

citário. Ele ressalta que o processo

de evolução deve ser contínuo, pois

as mudanças qualitativas não se

esgotam com essas conquistas e

precisam evoluir para que a ativi-

dade publicitária local ganhe em

qualidade e amadurecimento. •
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