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Tela de sotaques
Incremento da economia regional e eventos esportivos ampliam a  
participação de marcas nacionais nas afiliadas da Globo em todo o País

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Os grandes anunciantes brasileiros já 
estão falando com diferentes sota-

ques. O aumento do poder de consumo 
em todas as regiões do País tem produ-
zido resultados nos mercados locais de 
mídia e as grandes marcas já detectam a 
necessidade de divulgar seus produtos e 
serviços de maneira cada vez mais per-
sonalizada. A ideia é fazer que, do Nor-
te ao Sul do País, o consumidor entenda 
que aquela comunicação é dirigida a ele.

Essa ampliação dos horizontes dos anun-
ciantes pôde ser percebida na semana pas-
sada, durante a 16ª edição da Feira das Afi-
liadas da Rede Globo, em São Paulo. Com 
periodicidade anual, o encontro reúne as 
29 afiliadas — mais suas retransmissoras 
— e as cinco cabeças de rede que a Globo 
mantém em todo o País, para uma divulga-
ção conjunta dos projetos que fazem par-
te das grades de programação entre os me-
ses de setembro e agosto do próximo ano.

Quase todos os representantes de afi-
liadas ouvidos pela reportagem afirma-
ram que a participação dos anunciantes 
nacionais está próxima de se igualar ao 
investimento dos grupos locais. Isso re-
presenta importante avanço para um mer-
cado que, por muito tempo, reclamou a 
atenção das marcas que concentravam 
quase todas as verbas de comunicação 
no eixo Rio-São Paulo.

“A missão de um evento como esse é le-
var as várias realidades do Brasil ao conheci-
mento do mercado anunciante. É uma ma-
neira importante de criar canais de conta-
to e efetivar negócios para os projetos que 
apresentamos ou até mesmo desenvolver 

ideias de outros projetos, em conjunto com 
as marcas”, explica Ricardo Esturaro, diretor 
de marketing e planejamento da TV Glo-
bo, responsável pela execução do evento.

No total, as emissoras parceiras da Glo-
bo apresentaram 134 projetos, entre atra-
ções culturais, gastronômicas, religiosas, 
corridas de rua, campeonatos de futebol, 
festivais de música e outras, que contarão 
com a cobertura das afiliadas. A ideia é 
aproveitar o potencial de repercussão en-
tre o público para atrair os anunciantes.

“Todo mundo diz que o Nordeste é a 
bola de vez. Se formos avaliar por aqui, 
eu diria que é mesmo. Nunca vivemos 
um momento como este”, opina Mariana 
Fantato, que representa a área de marke-
ting da Globo Nordeste, uma das cabe-
ças de rede da Globo, localizada em Re-
cife (PE). As 11 afiliadas da região usaram 
justamente o desenvolvimento econômi-
co local para atrair os investimentos. E os 
resultados podem ser medidos dentro e 
fora dos corredores da feira. 

Dos cinco patrocinadores da Festa de 
São João — um dos maiores eventos da 
região — quatro são marcas nacionais: 
Sonho de Valsa (Kraft Foods), Unilever, 
Nova Schin e Hairlife. O mesmo sucesso 
acontece com a Paixão de Cristo de No-
va Jerusalém, em Pernambuco: três dos 
cinco anunciantes são nacionais: Coral, 
Assolan e Lifebuoy. “Os clientes nacio-
nais já estão se sobrepondo aos locais. E 
a velocidade com que eles nos procuram 
também cresce. Conseguimos comercia-
lizar os maiores projetos no máximo até 
um mês depois da Feira”, afirma Mariana. 

A mesma efervescência do Nordeste 
também é percebida no outro extremo 
do País. Mesclando projetos famosos na-
cionalmente — como o festival de músi-
ca Planeta Atlântida — com outras atra-
ções tipicamente regionais — como a Se-
mana Farroupilha e o Talentos do RS — a 
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A Globo aproveitou a feira para 
apresentar o projeto Campanhas de 
Vídeo e oferecer aos anunciantes 
a possibilidade de patrocinar 
pequenas vinhetas informativas, 
que são exibidas na programação 
das emissoras. “É um bom projeto, 
pois permite a participação de 
anunciantes de pequeno e grande 
porte. Uma grande empresa, com 
diversas submarcas, pode aproveitar 
essas vinhetas para expor um dos 
produtos que não tem um plano 
de comunicação muito amplo”, 
esclarece o diretor de marketing 
e planejamento da Rede Globo, 
Ricardo Esturaro. Entre os temas 
das mais de 20 vinhetas — que são 
produzidas pela própria Globo — 
estão Cuidados no lar, Exercite-se, 
Bê-á-bá do bebê, Que planeta é esse, 
Dia dos Pais, Namorados, Crianças e 
Mães, entre outros. 

Pronto  
para usar

RBS também nota que os Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina estão no 
foco dos anunciantes. “Desde o ano pas-
sado, notamos uma aproximação maior 
dos clientes nacionais. Eles estão preo-
cupados em trabalhar a linguagem regio-
nal e personalizar a comunicação”, Lorena 
de Almeida, gerente de marketing da RBS 
Santa Catarina. 

Verão em julho
“Por muitos anos os espectadores re-

clamavam de ter de ver anúncios de pro-
dutos de verão nos meses de dezembro 
e janeiro. Os anunciantes alinhavam sua 
comunicação nacional e esqueciam que, 
no extremo Norte do Brasil, estamos em 
pleno inverno nessa época”, explica Ribei-
ro Júnior, gerente de marketing da Rede 
Liberal, afiliada da Globo em Belém, no 
Pará. Segundo ele, além da diferente or-
dem das estações do ano, os anuncian-
tes estão aprendendo bem mais sobre a 
região Norte. “Anteriormente os clientes 
vinham ao nosso estande com um olhar 
curioso, querendo saber o que existia ali. 
Agora eles já conhecem as festas famosas, 
como o Círio de Nazaré, entre outras, e 
nos procuram para aproveitar as oportu-
nidades de comunicação”, resume Júnior.

Apesar disso, ele ressalta que o percen-
tual de anunciantes locais na região ainda 
é maior que os nacionais. “Isso mostra o 
grande potencial que nossa região tem. 
É preciso olhar para o Norte com maior 
atenção”, pede o diretor. Esse olhar já vem 
crescendo no Centro-Oeste. “Nunca no-
tamos tanto interesse do mercado nacio-
nal como agora. As Copas de Futsal são 
um exemplo dos eventos locais que retra-
tam bem a região e podem atrair investi-
mentos”, revela Cícero Mariano, gerente 
de marketing das TVs Centro América e 
Morena, do Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, respectivamente.

Esporte aquecido
Os torneios de futebol do Centro-Oes-

te citados pelo executivo são um exemplo 
de outro fator que está alçando os merca-
dos locais aos olhos dos anunciantes. Se-
de da Copa das Confederações em 2013, 
do Mundial de 2014 e dos Jogos Olímpi-
cos de 2016, o Brasil é o palco do esporte 
pelos próximos anos. Algumas praças, que 
sediarão jogos nos torneios de futebol, já 
começam a se beneficiar do aquecimen-
to do mercado e do interesse de clientes. 

“Durante a Feira, alguns anunciantes 
já chegaram querendo saber o que temos 
na área esportiva”, conta Mariana Fantato, 
da Globo Nordeste. Segundo ele, as cida-
des-sede das competições e as do entorno 
devem receber um incremento de verbas 
publicitárias. “Estamos aguardando as di-
retrizes nacionais (da Globo) para definir 
as estratégias locais para a Copa do Mun-
do. Certamente haverá uma grande movi-
mentação”, prevê Viviane Piccinini, geren-
te executiva da RBS do Rio Grande do Sul.

Corridas de rua, passeios ciclísticos, 
campeonatos de futebol e jogos para crian-
ças são o cardápio esportivo das emissoras 
para esse início de ciclo Copa-Olimpíada. 
“Mais do que divulgar o esporte, temos o 
compromisso de incentivá-lo, ajudando a 
construir ídolos. Essa demanda esportiva 
já será aquecida em 2013 e deve continu-
ar. Belém foi, recentemente, nomeada co-
mo sub-sede da Copa — cidade de apoio 
para Manaus, uma das sedes oficiais. Isso 
contamina todo o mercado local”, aposta 
Ribeiro Junior, da TV Liberal. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1523, p. 38, 20 ago. 2012.




