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mercado

O nacional que é local
Agências nacionais e regionais planejam em conjunto para aproximar marcas do seu potencial consumidor
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tos de mídia nacionais não são capazes de
identificar e compreender desde a matriz.
“Vale lembrar que planejamento a distância se torna menos efetivo. Quando precisamos de especificidades locais, temos de
conhecer não somente os hábitos de mídia
dos consumidores como também suas atitudes e forma de pensar a fim de desenvolvermos o planejamento e a criação adequados”, reconhece Yara Apparicio, vice-presidente de mídia da WMcCann.
O principal anunciante regional da
agência é a TIM, 14o maior do País segundo o ranking Agências & Anunciantes, do Meio & Mensagem, com investimento em mídia de R$ 261 milhões em
2011. “O mais importante de uma agência
regional é que ela entenda muito do mercado onde está fixada, porque será os nossos olhos naquela praça”, confirma Rafaela Queiroz, diretora de mídia da F/Nazca
S&S para a rede de supermercados Carrefour, tradicional anunciante regional, o
63o maior do País, com investimento em
mídia de R$ 79 milhões no ano passado.
Na hora de escolher o parceiro para o
trabalho conjunto de posicionamento de
grandes clientes, agências nacionais dão
preferência a empresas com atuação sólida no mercado de origem, que ofereçam a
estrutura de uma agência completa, com
capacidade não só de executar planos de
mídia, mas também de planejar, criar e
produzir peças publicitárias em nível local. “Precisa ser uma agência relevante e
reconhecida no mercado em que atua. É
importante que tenha contas fixas e uma
carteira de clientes equilibrada, não dependendo apenas de uma grande conta,
como normalmente acontece em agências
regionais. Também é importante que sejam clientes com demanda por uma agência completa, com todas as áreas atuantes”, prescreve MarcosVinicio Pizetti, diretor-geral da Salles Chemistri.
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ve as qualidades intrínsecas: “A agência
regional tem uma experiência diária que
complementa e agrega valor no planejamento de mídia. Todo o mercado nacional
tem acesso aos dados técnicos, mas o fato
de conhecer os hábitos locais, de vivenciar e participar dos eventos da cidade, de
abrir os jornais diariamente, assistir aos
programas de TV regionais, de acompanhar a concorrência de perto e de sentir
a vibração do varejo nos dá mais propriedade para planejar uma ação”.
Para Gilmara Almeida, diretora de mídia da Mago, de Salvador, agência que auxilia regionalmente a Y&R com a empresa
de telefonia Vivo, o conhecimento do detalhe, do ultralocal, faz diferença. “Tem informações que as tradicionais pesquisas de
mídia não conseguem aferir, que dependem de intimidade com o dia a dia da praça. É aí que entra a importância da agência
regional. Todo mundo sabe, por exemplo,
que em Salvador a mídia exterior é muito
forte, mas uma boa distribuição de placas
só é possível quando se tem um bom profissional de mídia na praça”, exemplifica.
Patricia Angeletti, diretora de mídia da
Paim Comunicação, de Porto Alegre, parceira da agência WMcCann no planejamento regional da presença da telefônica
TIM, sintetiza a vantagem de quem vê de
dentro: “Este conhecimento é fundamental para aumentar as potencialidades de
impacto, criando vínculo com a marca.
O anunciante passa a usufruir do mesmo ganho de agilidade de um cliente local, recebendo oportunidades conforme
a necessidade de mídia que o mercado e
o seu consumidor exigem.”
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ra uma vez uma marca nacional, que
veio lá das bandas do Sul, botando
banca de cosmopolita, toda moderna,
cheia de status, de cores, de formas. E
era uma vez uma marca aqui das nossas
bandas, mesmo, simples, honesta, trabalhadora, de confiança, já de décadas vendendo para o povo todinho a preço justo.
Essa história não é história de morte, embora seja de uma luta renhida. Como já
dizia aquele escritor famoso, o que existe é homem humano, travessia. Para os
profissionais da publicidade e do marketing, travessia de mercado consumidor.
E não é que o sertão virou mesmo mar?
Um mar de marcas e produtos. Chamam
isso de globalização. A articulação em rede dos mercados. A possibilidade, em nível internacional, de marcas de um país estarem presentes e serem vendidas em outros, e de marcas de uma região chegarem
a outras regiões desse mesmo país.Tudo
bem interligado. Mas o consumidor prefere as marcas locais ou as “de fora”? Tudo
depende da disponibilidade, da ocasião e
da forma como as marcas se comunicam.
Como então uma marca nacional pode competir em boas condições com suas
concorrentes regionais, no território delas?
A principal estratégia escolhida por agências que atendem grandes empresas, como
redes de varejo, montadoras e operadoras
de telefonia, é se associar com quem entende das especificidades de consumo e
de consumo de mídia de mercados locais.
Isso significa o estabelecimento de parcerias de negócio, incluindo o planejamento
conjunto de mídia, com agências das mais
diversas regiões do País.
Daniel Skowronsky, diretor de planejamento da GlobalComm, de Porto Alegre — uma das agências coligadas à Salles
Chemistri para trabalhos no Rio Grande
do Sul de grandes clientes nacionais, como a montadora GM/Chevrolet, descre-

de

E

a

Marcos Vinicio Pizzetti (esq.), da Salles Chemistri, responsável pelas coligadas da rede Publicis, como a GlobalComm, de Daniel Skowronsky (ao centro) e a Engenho Novo, de Fernando Passos

“Nossos olhos”
Do lado das grandes agências, os benefícios esperados com as parcerias regionais
são muito claros. As coligadas precisam
oferecer tudo aquilo que os departamen-

Pizetti é responsável pelas agências coligadas da rede Publicis, um grupo com quase 20 empresas, presentes em todas as regiões, cujo principal cliente é a GM/Chevrolet, 17o maior comprador de mídia no
País em 2011, com R$ 245 milhões investidos, de acordo com o Agências & Anunciantes. “Não adianta, por exemplo, termos
uma agência forte em mídia, mas que não
vai nos atender se o cliente precisar de um
planejamento estratégico local”, explica.
Essa obrigatoriedade multidisciplinar
será de muita valia, por exemplo, quando forem necessárias adaptações regionais das campanhas nacionais e mesmo
o pronto atendimento a demandas pontuais dos departamentos regionais de marketing dos anunciantes nacionais. Muitas
vezes, as unidades regionais do cliente precisam aproveitar oportunidades de mídia,
de patrocínios a eventos, e a agência regional pode precisar intervir com velocidade.
Daí, a necessidade de ser um parceiro com
capacidade de atuarem múltiplas frentes.
A muitas mãos
Do ponto de vista do planejamento e da
compra de mídia, como é o trabalho conjunto realizado pelas agências nacionais e
as agências regionais? De modo geral, esse
trabalho começa na matriz do marketing
do cliente, que gera uma demanda de comunicação para suas agências nacionais.
Com o briefing, e sempre tendo em vista
os objetivos estabelecidos pelo cliente e o
tamanho do orçamento disponível, os departamentos de mídia das grandes agências começam um amplo estudo dos públicos-alvo e de seus hábitos de mídia. Também é analisado, nessa fase, o volume de
investimento em mídia da concorrência,
dado de referência importante.
O resultado é o estabelecimento do
que Cesar Nery, diretor de mídia da Ogilvy, chama de “racional estratégico de
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Cesar Nery, da Ogilvy (esq.), e Nilson Samico, da parceira Ampla, do Recife
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ferir positivamente no planejamento para
adequá-lo à realidade de cada mercado. É
claro que coordenar um processo desses,
com tanta segmentação, e ainda manter
o alinhamento nacional e conceitual não
é fácil. Necessita de muito foco e competência”, avalia Pizetti, da Salles Chemistri.
Na JWT Brasil, que é a agência nacional
da Ford (19a colocada no ranking Agências & Anunciantes, com R$ 240 milhões
de investimento em mídia em 2011), na
hora em que é preciso regionalizar uma
campanha podem ocorrer dois contatos
com as regionais. Um, para validar informações que resultaram das pesquisas realizadas; outro, para fornecer subsídios à
tomada de decisões, como a importân-
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mídia”, que inclui a definição, por exemplo, dos principais canais-pontos de contato com o potencial consumidor. Esse direcionamento geral precisa ser validado
pelo anunciante para, aí, sim, ser compartilhado com as agências regionais. No
caso da Ogilvy, majoritariamente para a
presença regional da empresa de telefonia Claro (31o maior anunciante do País,
com investimento em mídia de R$ 182
milhões no ano passado).
Aqui, inicia-se a segunda fase do processo, que é o planejamento regionalizado com foco total nas mídias locais, nas
oportunidades de negócios, eventos, projetos e patrocínios em cada região. Esse
planejamento local, feito com liberdade
pelas agências regionais, terá de ser aprovado primeiro pelo marketing regional do
cliente e em seguida pela agência nacional, em conjunto com o marketing nacional do anunciante, para se iniciar a fase
final, de implementação efetiva do plano.
“As regionais não são apenas replicadoras de uma comunicação nacional. Elas precisam apresentar as soluções locais e inter-
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Agência nacional que a veja como
parceira efetiva e geradora de
ótimos negócios. E não apenas
como mera fornecedora.
Parceiro que compreenda o real
valor do conhecimento de quem
vive o dia a dia de uma região e sabe
dela como poucos. Regionalizar
bem é rentabilizar bem.
Agência que seja uma ponte para
o Brasil e o mundo, em mão de via
dupla. A regional, também, sonha
em nacionalizar-se.
Parceiro que contribua com amplo
ferramental de pesquisa de mídia,
para “transferência de tecnologia”.
Que venham os Monitores, TGIs etc.
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Parceiro regional que conheça o
consumidor e a mídia do mercado
em que atua como ninguém. Como
os olhos em certa praça, precisam
enxergar muito bem.
Agência regional apta a trabalhar
com todas as disciplinas da
comunicação, como agência
completa, pronta a absorver
demandas gerais e não só de mídia.
Parceiro regional com postura
proativa, atento para identificar
oportunidades aos clientes e
pronto a reagir aos contratempos
eventuais com velocidade.
Agência regional com atuação
absolutamente transparente e
respeitada na própria praça. Só
há bom resultado quando existe
confiança.
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cia cultural de determinado programa ou
de certa personalidade na região. “Nosso
objetivo é que as escolhas reflitam o posicionamento da marca e estejam 100%
em linha com a mensagem que queremos
passar. É um trabalho que exige complementos de ambas as partes”, explica Ricardo Medeiros, diretor de mídia da JWT.
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Aline Moda e Ricardo Medeiros, da JWT: planejar por região potencializa os resultados da campanha
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Se algum tipo de tratamento pode melindrar agências localizadas em centros que
não São Paulo ou Rio de Janeiro, é percebê-las como parte menor, ou acessória, ou
menos brilhante, da publicidade e marketing nacional. A globalização da economia,
a mundialização da cultura são fenômenos que não deixaram outros centros regionais de fora. Isto é, informação, serviços
e produtos estão aí, à disposição de todos.
De fato, agências localizadas Brasil afora muitas vezes detêm contas também
de clientes nacionais, algumas de marcas originalmente regionais que se nacionalizaram. E talvez não esteja longe
o dia em que o paradigma atual vá ruir e
regiõesantes desprestigiadas assumam
posições cada vez mais importantes. “Precisamos construir a percepção de que os
players locais também têm condições de
criar campanhas e projetos nacionais fantásticos. Os anunciantes deveriam perceber isso e apoiar este movimento para
desenvolver as empresas de fora do eixo.
Precisamos fazer um movimento concreto para os mercados regionais ganharem
mais relevância no cenário nacional”, pede Daniel Skowronsky, da GlobalComm.
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cia assim que se cruza uma fronteira. Dificilmente um plano homogêneo garante o mesmo nível de resultados em todos
os cantos do País. Não há dúvidas de que
planejar por região potencializa os resultados da campanha e, dependendo do tipo de mídia, pode até mesmo otimizar a
verba do cliente”, sublinha Aline Moda,
diretora de mídia da JWT.
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Contrapartidas
Na avaliação de Fernando Passos, diretor-presidente da agência Engenho Novo,
com matriz em Salvador e escritório em
Brasília, coligada à Salles Chemistri, a boa
agência nacional é aquela que vê em uma
parceira local a oportunidade de fazer bons
negócios para seus clientes. “Uma agência
que não usa a regional como figura de portfólio somente, mas como um verdadeiro
braço operacional”, define. O diretor-presidente da Engenho Novo vê a regionalização como a própria defesa da expansão da
boa propaganda para os mercados regionais, com o desenvolvimento de boas produtoras, gráficas, veículos de comunicação
e, principalmente, bons profissionais neles
fixados. “É acreditar que o Brasil é um só.”
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existem entre as diferentes agências regionais de um mesmo cliente”, relativiza.
Patricia Angeletti, da Paim, defende
que a agência regional esteja a par de todo o plano estratégico e dos desafios a serem perseguidos em conjunto, havendo
troca de informações, pesquisas e casos.
“Quando uma boa relação é estabelecida, mais do que adaptar planejamentos
de mídia, é possível construir estratégias
sinérgicas com ações exclusivas no mercado”, avalia. Foi o que aconteceu recentemente com uma campanha no Sul do
País para a TIM, exemplifica Yara Apparicio, da WMcCann: “Atuamos em várias
frentes, utilizando a inteligência da agência regional para nos orientar sobre qual
seria a melhor forma de atuação. Conseguimos atingir excelentes resultados.”
A JWT Brasil, que tem acordo operacional com as agências que atendem a
Associação Brasileira dos Distribuidores Ford (Abradif ), leva muito em conta
as peculiaridades locais na hora de planejar a mídia regionalmente, porque sabe ter influência direta no retorno, inclusive financeiro, do cliente. “Um ponto de
contato pode ganhar ou perder relevân-
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Parceiro dos sonhos
A complexidade e a dificuldade do trabalho de posicionar uma marca nacional
num território tão extenso e diverso quanto o Brasil, com tantas particularidades regionais, exige uma parceria efetiva entre
todos os integrantes do processo. É preciso haver, antes de tudo, confiança mútua. “Sem isso, a parceria não existe”, alerta
Cesar Nery. Nilson Samico, diretor de mídia da Ampla Comunicação, com sede no
Recife, parceira da Ogilvy na regionalização da operadora de telefonia Claro, confirma: “O parceiro dos sonhos para qualquer empresário é aquele em quem ele
pode confiar. Entre agências parceiras é a
mesma coisa. A relação tem de ser a mais
transparente possível, com troca e respeito, para o cliente tirar o maior proveito.”
Na F/Nazca S&S, há consciência de que
a qualidade final do trabalho depende da
confluência com seus parceiros: “Trocamos muitos dados de pesquisa para que
todas as agências coligadas possam ter
conhecimentos uniformes e uma estrutura de pesquisa tão desenvolvida quanto a
nossa”, garante Rafaela Queiroz. Carla Azevedo, diretora de mídia da Competence,
em Porto Alegre (parceira da F/Nazca na
regionalização das campanhas do Carrefour), defende o “diálogo constante” para
assegurar a evolução do trabalho, de modo que as peculiaridades dos mercados
regionais sejam conhecidas e respeitadas.
“Sabemos que não é fácil para as agências
nacionais a condução do trabalho com as
regionais, não só pelo grande número de
coligadas envolvidas, na maioria das vezes, como também pelas diferenças de estrutura, conhecimento e ferramentas que
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Locais são insubstituíveis em campanhas com múltiplas mensagens e ofertas
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m segmentos de pulso acelerado, como telefonia e varejo, por exemplo, as
agências regionais são ainda mais decisivas para o sucesso das ações de comunicação de clientes nacionais. São elas que
vão viabilizar o complexo trabalho de coordenação de inserção de mensagens múltiplas nos mais variados meios, com ofertas
e promoções muitas vezes diárias, como é
o caso da rede de supermercados Carrefour. E também identificar, na hora, oportunidades de mídia ou patrocínio nas praças onde atuam e ameaças nascidas dos
movimentos dos concorrentes.
Dona da conta nacional do Carrefour,
a F/Nazca S&S recebe, para o trabalho, o
auxílio de dez agências coligadas, além da
estrutura do escritório no Rio de Janeiro.
“Todos os trabalhos regionais do Carrefour
são conduzidos pelas agências coligadas e
em todos os casos temos ótimos resultados, principalmente em ações de oportu-

nidades, que são muito frequentes no varejo”, elogia Rafaela Queiroz, da F/Nazca.
Diretora de mídia para o Carrefour, Rafaela sabe a diferença que regionalização
e valores tais como proximidade fazem no
dia a dia da conta e não abre mão da participação dos parceiros. “Só assim conseguimos ter o pulso da movimentação da
concorrência na praça e montar estratégias específicas para combater possíveis
ativações”, explica.
Dario Neves, supervisor de mídia da
agência Cannes, em Goiânia, uma das coligadas à F/Nazca, sabe de seu valor: “Não
tem jeito: não dá para operacionalizar sem
equipe local. A gente sabe o preço, o canal, quanto tempo leva para executar tal
ação”. A Cannes, aliás, trabalha para o Carrefour há mais de 20 anos — ou seja, a rede varejista já trocou de agência nacional
no período, mas não de agência regional,
o que comprova a qualidade do trabalho.

No caso específico do disputado mercado de telefonia, Gustavo Gaion, vice-presidente de mídia da Y&R, elogia o retrato realista que as parceiras oferecem
para o cliente Vivo (13º maior anunciante do País, com R$ 263 milhões em compra de mídia no ano passado). “Hoje se
vendem chips de celular em muitos lugares, em banca de jornal, não é só na loja.
As agências regionais fazem um trabalho muito importante de identificação de
ponto de venda e oportunidades. O varejo como um todo precisa disso”, aponta.
Para Gilmara Almeida, da Mago, braço
da Y&R para a Vivo, em Salvador, a regionalização das campanhas é condição para
a boa saúde da marca: “Não raro encontramos anunciantes que não são bem-sucedidos em suas campanhas, pois o público
local não se vê representado nelas, porque
não geram proximidade, identificação”.
Na Ogilvy, a regionalização é compre-
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Rafaela Queiroz, da F/Nazca: dez coligadas
trabalhando para o cliente Carrefour

endida como vital. Atualmente, a agência atua com outras cinco regionais para
bem posicionar a Claro em todo o Brasil.
“Um olhar mais de perto, mais profundo
das reais oportunidades e necessidades
de comunicação e consumo regionais, é
fundamental para o sucesso da campanha nesse grande mercado competitivo”,
reconhece o diretor de mídia Cesar Nery.
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