
Efervescência regional 
 
Quem se ocupar de observar, detalhadamente, o que ocorre nos mercados publicitários 
regionais brasileiros, vai perceber que vivemos uma espantosa mobilização de profissionais. O 
País está coalhado de vagas para talentos nas mais diversas áreas, antigas e novas, do 
marketing e da publicidade. 
 
Gaúchos, catarinenses, paranaenses, baianos, paulistas, cariocas, cearenses, paraenses etc, 
mulheres e homens de todas as regiões do Brasil, cruzam, diariamente, os céus do País, 
atendendo a demandas de agências, fornecedores e anunciantes, localizados, muitas vezes, 
em pontos cujas oportunidades eram improváveis há alguns anos. 
 
E por que isso ocorre? Porque, com o consumo aquecido, novos fabricantes e revendedores de 
produtos, novos prestadores de serviços, novos construtores, enfim, novos empreendedores 
habilitam-se ao mercado. Gente que já chega consciente de que para entrar no jogo 
rapidamente precisa de publicidade, mas publicidade de qualidade, publicidade que torne seus 
negócios verdadeiramente competitivos. 
 
É por conta dessa necessidade urgente que acabam se revelando e ganhando notoriedade 
certas carências crônicas na capacidade de supri-la. E, então, ou as agências se equipam ou os 
clientes vão procurar soluções em outras paragens. 
 
O mero compadrismo que, comumente, sustentou longas relações agência-cliente, 
principalmente longe dos grandes centros vai, rapidamente, dando lugar à busca da mais pura 
eficiência e do mais cristalino resultado. A cada dia, surgem novas solicitações que, para ser 
atendidas, exigem a presença de gente preparada. 
 
Se considerarmos todos os estados brasileiros e as diversas regiões de que cada um deles se 
compõe, é seguro de que na maioria delas ainda há um longo caminho a percorrer para que se 
disponha da qualificação técnica necessária. Por isso, as agências têm saído em busca desta 
mão de obra onde quer que ela esteja. 
 
As mídias sociais refletem o fenômeno com clareza. Vagas e oportunidades no Norte, no 
Nordeste, no Sul, no Leste e no Centro-Oeste ocupam um espaço extraordinário nas 
mensagens trocadas por e-mail, através das redes de relacionamento, pelo twitter... O fato é 
que já não há lugar tão pequeno em que se produza alguma coisa que seja do interesse do 
consumidor que não solicite talento para anunciar. 
 
Curioso, por outro lado, é notar que profissionais fixados em centros tradicionais começam a 
encarar com naturalidade a mudança para mercados incipientes. Nada pode ser mais benéfico 
para o crescimento qualificado dos mercados regionais do que a existência de parâmetros de 
qualidade por perto. 
 
Muita dessa gente que aceitou um convite, a princípio exótico, talvez nem tenha se dado 
conta, mas pode estar sendo pioneira no surgimento de mais um polo brasileiro de excelência 
profissional. É isso que faz do Brasil um País extraordinário: ser um País pródigo em 
oportunidades. 
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