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Anunciantes locais crescem e aparecem
Por todo o interior paulista e litoral, empresas ampliam investimentos em
marketing e melhoram a qualidade da comunicação com o público-alvo

Por ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Competindo com as bilionárias verbas
publicitárias dos players multinacio-

nais, anunciantes locais valem-se do pro-
cesso de descentralização da economia
nacional para crescer nos mercados do
interior e litoral paulista. Ganham assim,
maior poder de investimento em comu-
nicação, e demandam mídia e agências
continuamente mais qualificadas.

Esse processo não está restrito ao va-
rejo, ainda o grande esteio dos negócios
da mídia regional. Atinge também a in-
dústria, como mostra a trajetória da fa-
bricante de bebidas Poty, cuja fábrica es-
tá sediada em Potirendaba, região de São
José do Rio Preto, que hoje distribui seus
produtos em 240 cidades localizadas em

sé do Rio Preto: "Iniciamos essa parceria
quando as duas empresas eram pequenas,
e crescemos juntos."

A força dos anunciantes locais é sempre
grande no setor de serviços, onde desta-
ca-se o segmento educação. Em um mer-
cado cada vez mais competitivo, a Esamc
investe pesado em comunicação. Funda-
da no ano 2000, a instituição tem unida-
des em Campinas, Santos, Sorocaba, São
Roque, Itapetininga, Itu, São Carlos, Pi-
racicaba, Jundiaí, São José dos Campos,
além de São Paulo e do município mi-
neiro de Uberlândia. Atendida desde sua
criação pela agência Núcleo, de Soroca-
ba, a Esamc destina a sua comunicação
algo entre 3% e 4% de seu faturamento.

um raio de aproximadamente 200 quilô-
metros — incluindo importantes muni-
cípios como Bauru, Marília, Araraquara,
São Carlos e Ribeirão Preto, entre outros.
Exemplo da força regional, a empresa ago-
ra constrói um centro de distribuição na
cidade de Limeira, na região de Campinas.

A Poty destina à TV cerca de 70% de sua
verba de comunicação, na qual aloca apro-
ximadamente 3% de seu faturamento. "To-
do mês temos ações nas emissoras de TV
e em outros veículos da mídia local" con-
ta José Luiz Franzotti, presidente do Con-
selho de Administração. Segundo ele, as
campanhas da Poty são geralmente veicu-
ladas em toda a região na qual atua a em-
presa, mas também há utilização do meio
rádio em ações localizadas. Essa estraté-
gia parece bem-sucedida: "Nosso guaraná
tem hoje a liderança em alguns mercados
— como São José do Rio Preto —, e nossa
marca Roller, destinada ao segmento das
colas, é vice-líder em praticamente toda
a nossa área de atuação" relata Franzotti.
A Poty trabalha há 20 anos com a mesma
agência: a DLM Propaganda, de São Jo-

"Este ano, essa verba deve ser cerca de
20% superior à do ano passado" adianta
Luiz Gracioso, presidente da instituição.

A Esamc, ele diz, não segue o modelo
básico de investimento publicitário vi-
gente no mercado ensino superior, cujas
ações de comunicação privilegiam os pe-
ríodos nos quais ocorrem seus proces-
sos seletivos: "Não fazemos campanhas
em época de vestibular, desenvolvemos
nossa comunicação durante todo o ano."

Varejo
Tradicionalmente, o varejo se mantém

como alicerce da estrutura de negócios da
mídia do interior e litoral paulista. Sediada
em Ribeirão Preto, a rede de supermerca-
dos Savegnago tem atualmente 22 lojas,
localizadas também em outras seis cida-
des dessa região: Sertãozinho, Jardinópo-
lis, Franca, Barretos, Bebedouro e Arara-
quara. Agora, constrói lojas em mais três
municípios — São Carlos, Matão e Jabo-
ticabal —, e essa contínua expansão ge-
ra aumento do investimento em comuni-
cação: "Nossa verba aumenta todo ano,

pois cresce também a quantidade de lo-
jas" observa o coordenador de marketing
Murilo Savegnago.

A TV é o principal destino das verbas
publicitárias da Savegnago, cujas campa-
nhas incluem também rádio, mídia im-
pressa e outdoors. "Em alguns casos —
campanha de final de ano, por exemplo —,
aumentamos a participação desse último
meio" diz Savegnago, que desde!997 dele-
ga a publicidade de sua empresa à agência
Shalon, também de Ribeirão Preto.

Mas há anunciantes varejistas regio-
nais relevantes também no mercado da
moda; entre eles, aparece a Oscar Calça-
dos, cuja matriz está localizada em São Jo-
sé dos Campos, mas tem hoje 40 lojas em
diversos municípios das regiões do Vale
do Paraíba e do Alto Tietê, como Tauba-
té, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes e Ja-
careí. "Fazemos muita comunicação no
calendário do varejo e em liquidações, e
usamos bastante TV, rádio e outdoor" es-
pecifica Rosana Molina Sanchez, direto-
ra de marketing dessa rede.

A Oscar Calçados comercializa calça-

dos e artigos esportivos para diversos pú-
blicos, e sua comunicação é desenvolvida
pela agência Soul, também de São José dos
Campos. Para obter negociações mais fa-
voráveis, geralmente compra mídia con-
junta para toda a região na qual atua. "Mas
também realizamos algumas ações locais:
por exemplo, quando inauguramos uma
loja; ou então, quando um time de futebol
de uma cidade na qual atuamos vai bem
em determinado campeonato, realizamos
uma ação para estimular a venda de suas
camisas em nossas lojas" detalha Rosana.

Também a rede Seller geralmente rea-
liza ações capazes de atingir a toda a sua
rede. "Quando detectamos oportunida-
des, fazemos ações pontuais" ressalva a
gerente de marketing Paola Capitanini. A
empresa, ela detalha, investe em TV, rá-
dio, revista e painéis.

Sediada em Campinas, a Seller tem ho-
je 43 lojas, 39 delas instaladas no interior
e no litoral paulistas, em cidades como
Campinas, Pirassununga, Mogi Mirim,
Sumaré e Araçatuba, entre outras. Co-
mercializa artigos de moda tanto para



adultos quanto para crianças de ambos
os sexos, e mantém ainda uma rede com
lojas de produtos para o lar.

Em projetos maiores, a Seller utiliza os
serviços de uma agência, como ocorreu
na recente campanha de Dia das Mães,
elaborada pela agência Desafio, de Cam-
pinas. "Mas normalmente usamos o nú-
cleo de comunicação interno da empre-
sa" destaca Paola.

Ganho em escala
O modelo da comunicação desenvol-

vido por uma equipe interna é adotado
também pelas Lojas Cem, uma das maio-
res redes varejistas desse mercado, hoje
composta por 189 lojas (mais de cem de-
las no interior e no litoral do Estado de São
Paulo). Desde 1978, a comunicação des-
sa rede dedicada ao comércio de móveis
e eletrodomésticos é tarefa da house Pu-
bliCem. "A partir de Salto (município onde
está a sede da empresa), criamos, produ-
zimos e veiculamos todas as campanhas
e peças publicitárias para a rede" conta o
gerente de propaganda Maurício Gardenal

Lojas Cem destina à TV aberta a gran-
de maioria de seu investimento em comu-
nicação. "Usamos basicamente esse meio
por uma questão de ganho de escala: se
precisasse utilizar mídias locais para falar
com todos os mercados nos quais temos
lojas, o processo ficaria mais caro, e teria
logística mais complexa" explica Gardenal.

Atualmente, a Lojas Cem desenvolve
um processo de modernização de suas lo-
jas — com mudanças nos padrões visuais
e reforma nos espaços físicos e no mobi-
liário —, e vale-se então de mídias locais
para anunciar a "reinauguração" de um
ponto de venda no qual esse processo é
concluído; entre essas mídias, incluem-
se rádio e jornal. "Mais de 80% das lojas
já passaram por essa reformulação, e o
processo deve estar concluído em mea-
dos de 2012" destaca Gardenal. "E este
ano nosso investimento em propaganda
deve ser entre 8% e 10% superior àquele
realizado no ano passado" ele acrescenta.

No segmento de shopping centers, con-
quistar público exige expansão dos hori-
zontes. "Nossa comunicação atinge um
raio de até 50 quilômetros a partir da cida-
de onde estamos localizados" conta Joa-
na Corsi, gerente de marketing do Parque
D. Pedro Shopping, de Campinas. Atendi-
do pela agência Escala, o shopping geral-
mente desenvolve campanhas nas quais
utiliza meios como TV, rádio, jornal e re-
vistas, entre outros. Na recente campanha
de Dia das Mães, porém, deixou a TV de
fora: "Nosso público é mais de classes A
e B, e nessa campanha utilizamos uma
mecânica promocional diferente: em vez
de sorteios, os clientes recebiam prêmios
a partir de determinado volume de com-
pras" conta a gerente de marketing, reve-
lando um nítido esforço de fidelização do
público de alto poder aquisitivo.

Segundo ela, o shopping Parque D. Pe-
dro investe também em campanhas insti-
tucionais: uma delas foi lançada no final
do ano passado — para anunciar a am-
pliação de suas instalações —, e perma-
nece durante este ano. "Até mesmo pela
realização desta campanha, este ano nos-
sa verba de comunicação será superior à
do ano passado" conta Joana.

Na área de planos médicos, a tendên-
cia é de alta nos investimentos em comu-
nicação. Na Unimed de Bauru, por exem-
plo, o investimento publicitário vai crescer

no decorrer do ano: "Estamos completan-
do quatro décadas de existência, e pensa-
do em alternativas de comunicação, co-
mo as redes sociais; por isso, deveremos
ter este ano uma verba entre 30% e 40% à
do ano passado" afirma a coordenadora
de marketing Márcia Vieira Palhacci. Com
140 mil clientes ativos, a Unimed de Bau-
ru tem como agência de publicidade a Mó-
dulo Um, dessa mesma cidade. Investe em
TV rádio, jornal, outdoor e revista; para co-
municação direta com colaboradores e co-
operados, mantém um boletim online. "A
TV leva o maior percentual de nossa verba,
pois é a mídia mais cara" especifica Márcia.

Mídias alternativas
A crescente profissionalização da ati-

vidade de marketing agrega às estraté-
gias implementadas pelos anunciantes
regionais do interior paulista quantida-
des crescentes de outras alternativas de
comunicação, além da mídia tradicio-
nal; entre elas, o marketing esportivo e
os eventos, alguns deles de grande porte.

A Poty, por exemplo, este ano destina-
rá R$ 200 mil para o patrocínio do Festival
Internacional de Teatro de São José do Rio
Preto, que tem como outros apoiadores
empresas do porte de Petrobras e Caixa
Econômica Federal. Também aloca recur-
sos em equipes de basquete das cidades
de Araraquara e Catanduva, e no último
campeonato paulista de futebol apoiou a
equipe do Mirassol, do município paulis-
ta do mesmo nome.

Já a Unimed Bauru patrocina há cerca
de um ano o time de basquete da cidade
onde está sediada, participante do prin-
cipal torneio dessa modalidade no País.
"Também apoiamos eventos para a co-
munidade e para o público interno" acres-
centa Márcia. Segundo ela, há na região
de Bauru muitas agências de propaganda,
porém apenas algumas poucas bem es-
truturadas. "Esse mercado está crescen-
do em função dos três cursos de comuni-
cação existentes na cidade" ela ressalva.

A Oscar Calçados organiza três cor-
ridas pedestres — sempre em parceria
com fornecedores de materiais esporti-
vos — e organiza há dez anos um even-
to de moda calçadista cuja última edição

recebeu mais de dez mil pessoas. Publi-
ca também duas revistas customizadas
anuais — cada uma delas com tiragem
de cem mil exemplares —, e nas princi-
pais datas do varejo envia catálogos a 80
mil clientes cadastrados. "Também usa-
mos em nossa comunicação as faturas
referentes aos 80 mil clientes portadores
de nosso cartão" complementa Rosana.

De acordo com ela, existem atualmente
boas opções de mídia no Vale do Paraíba,
principal mercado da empresa. Também
evoluiu bastante a oferta, nessa região, de
agências de comunicação: "Há dez anos,
para encontrar uma boa agência eu de-
veria buscar em São Paulo ou em Campi-
nas; hoje, consigo encontrá-las aqui em
São José dos Campos" destaca a diretora.
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