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Responsáveis por mais de 10% do PIB brasileiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina abrigam 
importantes anunciantes nacionais – caso, entre outros, da Tramontina, das Lojas Renner e 
Lojas Colombo, empresas que nos últimos tempos têm despertado para a importância da 
internet, tanto como canal de vendas como de comunicação. E para a internet tende a migrar 
também um dos principais diferenciais da região em termos de comunicação: a valorização do 
localismo. 
  
Empresas de TV, rádio e jornal já se apropriaram há tempos deste diferencial e trabalham com 
foco na produção de conteúdo local. O crescimento dos sites locais demonstra que o meio, 
neste quesito, não se diferencia dos demais. A tendência de sites locais já é uma realidade em 
outros países.  
 
O ClicRBS tem investido em blogs com personalidades locais e em sites de notícias, voltados 
para pequenas comunidades. O Grupo RBS aproveitou sua capilaridade na região para gerar 
conteúdo para estas comunidades, com o uso de vídeo, mobile, redes sociais e participação da 
comunidade. 
 
Alguns anunciantes nacionais estão se apropriando desta característica local e investindo na 
comunicação regional para falar com gaúchos e catarinenses. Coca-Cola e GM são alguns 
exemplos vivos desta tendência que adotaram, com sucesso, esta estratégia no Sul.   
 
Também merece destaque o fato de que a região apresenta diferenciais importantes para 
inclusão digital, entre eles, o índice de leitura que supera a média nacional. O índice de leitura 
no Brasil é de 47% e no RS é de 76% (Dados do Ibope de 2008). Isto representa um bom 
indicador de potencial também para o uso da internet como fonte de informação.  
 
O acesso à internet no Rio Grande do Sul é acima da média nacional. Segundo o Marplan, 46% 
dos brasileiros tiveram acesso à internet nos últimos 30 dias, enquanto no Rio Grande do Sul 
esse percentual é de 52% (dados do primeiro semestre de 2009). 
 
Essa vocação do Sul para a utilização da internet evidencia-se no próprio pioneirismo na área. 
O Terra, hoje um dos principais portais nacionais, teve sua origem no Rio Grande do Sul e 
chegou a ter o foco voltado ao conteúdo regional. Isto, de certa forma, explica porque os 
mercados de internet gaúcho e catarinense vêm crescendo a cada ano. Este crescimento é 
percebido pela entrada de novos sites e pelo investimento das empresas no meio. Ele cresce e 
também a necessidade de se aperfeiçoar. O mercado, portanto, está amadurecendo 
rapidamente, assim como o próprio meio digital. 
 
Diversos são os reflexos do amadurecimento da internet na região Sul. Entre eles, cabe 
destacar o crescimento de cursos voltados para o meio digital e o crescimento das agências 
digitais. No Rio Grande do Sul, o curso de graduação universitária em comunicação digital da 
Unisinos já está no seu 6º ano. A demanda por profissionais com essa formação impressiona a 
universidade. Segundo o coordenador do curso, o professor Daniel Bittencourt, essa formação 
tem sido muito bem recebida pelo mercado gaúcho, que faz uma interlocução importante 
dentro de espaços reservados no curso.  
 
A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) também vem investindo na comunicação 
digital. Em 2009 criou o curso de pós-graduação master em comunicação digital. O curso tem 
duração de dois anos e, segundo seu coordenador, o professor Genaro Gali, as agências estão 
demandando estes profissionais e a ESPM, como uma escola de vanguarda em comunicação, 
atendeu o mercado. 
 
Outra iniciativa interessante é o trabalho da Perestroika, uma escola de atividades criativas, 
que identificou uma oportunidade com o crescimento da internet no Rio Grande do Sul e criou 
um braço digital, e hoje tem como um de seus principais produtos um curso voltado para 
preparar profissionais para atuarem com o meio online.  



 
Atualmente existem 200 agências de propaganda filiadas à ARP (Associação Riograndense de 
Propaganda) e mais 143 agências filiadas a ACP (Associação Catarinense de Propaganda). 
Muitas delas estão investindo em profissionais para atuarem na mídia digital. 
 
A pujança do meio digital na região Sul provoca a necessidade da atenção mais efetiva de 
entidades como o IAB, que tem por missão desenvolver o mercado de mídia interativa no 
Brasil. Entendendo a importância da região na área de internet, o IAB criou o comitê especial 
para ela: o comitê regional sul, que pretende fomentar o intercâmbio de informações sobre o 
marketing digital através de ações dirigidas para o Sul. Certamente, o mercado digital do sul 
será beneficiado pela atenção do IAB, ratificando a posição de destaque que já ocupa no 
cenário nacional. 
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