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O discurso sobre a necessidade de regionalização da propaganda no Brasil evoluiu. Agora, não 
se falam mais apenas em oportunidades de mercado, mas sim em vantagens claras, como 
aumento de vendas de produtos, campanhas mais efetivas e movimentação dos negócios, 
tanto para as agências de publicidade como para anunciantes. Profissionais de agências e de 
entidades de classe participaram na última quinta-feira (29), em São Paulo, do 1º Fórum 
Mercados Brasileiros, que discutiu os benefícios da regionalização dos negócios. O encontro foi 
promovido pela ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) e Fenapro (Federação Nacional das 
Agências de Propaganda). 
 
Julio Ribeiro, presidente e sócio da Talent, afirmou que a regionalização da propaganda é uma 
necessidade. Responsável pela palestra de abertura, o publicitário ressaltou que os clientes de 
sua agência fazem perguntas sobre como traçar um plano regional. Por isso, na sua visão, a 
tendência é que os grandes anunciantes tenham duas agências – uma nacional e uma local. 
  
A palestra “Davi ficou maior do que Golias” girou em torno do aumento do poder de consumo 
das classes D e E, “antes marginalizadas no Brasil”, e a ascensão da classe C, principalmente 
nos mercados regionais como Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. “O Brasil mudou. O 
Nordeste está crescendo mais do que o Sudeste. As classes C e D estão entre os maiores 
consumidores hoje”, disse ele. Ribeiro destacou que agora o desafio das agências é descobrir 
como esses novos consumidores pensam e “qual a linguagem mais adequada para se 
comunicar com eles”. 
 
Julio Ribeiro também ressaltou que campanhas locais, em muitos casos, são mais efetivas do 
que as nacionais, porque valorizam a cultura local. Ele citou o caso de uma campanha feita 
pela Talent para Ipiranga, logo após a compra pelo Grupo Ultra. Segundo Ribeiro, a ação foi 
criada especificamente para o Rio Grande do Sul, sob o mote “Orgulho de ser gaúcha”, porque 
as vendas tinham caído no Estado depois da compra.  
 
Ribeiro reforçou que “os anunciantes que não enxergarem a regionalização como o futuro do 
negócio, perderão vendas, porque Davi ficou maior do que Golias [em uma referência, na sua 
visão, de que a soma dos mercados regionais é hoje maior do que os centros urbanos]”. 
 
Ataques 
 
Ricardo Bastos, presidente da ABA, reforçou que a associação, representante de 300 
anunciantes, entende que a regionalização, além de estimular negócios locais, “é uma forma 
de o mercado publicitário se preparar melhor para os ataques sofridos no Congresso [como os 
projetos de lei criados por deputados para restringir a publicidade de produtos]”. 
 
“Isso porque às vezes uma palavra ou termo dito em um comercial não condiz com culturais 
locais. Certamente a propaganda terá uma aceitação maior se for realizada localmente, 
respeitando as características de cada região, que são totalmente diferentes dos centros 
urbanos”, falou ele.  
 
Já Ricardo Nabhan, presidente da Fenapro, entidade que sempre levantou a bandeira do 
modelo de negócios locais, informou que o fórum será realizado a cada dois anos. “A 
regionalização é um movimento que deve ser estimulado por todos”, disse o executivo. 
 
Saint’Clair de Vasconcelos, vp da Fenapro, lembrou que empresas como Nestlé já desenvolvem 
produtos específicos por regiões. “Nossa visão é de que há espaço para o anunciante utilizar 
mídia regional, eventualmente através de acordos entre agências locais e agências nacionais”, 
frisou. 
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