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38 especial região sul

A indústria da Comunicação na Região Sul do 
País tem experimentado mudanças nos últi-

mos meses e anos. Até aí, nada de novo. A natu-
reza do nosso negócio é o movimento. Entretan-
to, o formato da nova dinâmica chama atenção. 
Os Estados do Sul, cada um à sua maneira, têm 
observado lógicas novas que mexem nas confi-
gurações e nos arranjos de produção. Em San-
ta Catarina, por exemplo, destaca-se a iniciati-
va da ADVB em qualificar o mercado via cursos 
em áreas como Gestão e Digital, entre outras. 
O Paraná tem observado desenvolvimento em 
Comunicação Digital, bem como contínua pro-
fissionalização de suas agências. O Rio Grande 
do Sul, por sua vez, tem se vocacionado ao di-
gital e a ser polo fomentador da indústria cria-
tiva, além de, pela primeira vez na história, ter 
presenciado player local quebrar a hegemonia 
paulista em uma das mais destacadas premia-
ções do Brasil. Assim, vamos destacar seis as-
pectos impulsionadores dessa mudança e, por 
fim, sintetizar os pontos que, a nosso ver, sina-
lizam perspectivas.

1) Cadeias tecnológicas que “dão pau” nas ou-
tras regiões. Mais especificamente no Rio Grande 
do Sul, o polo de TI é referência nacional. Empre-
sas como a Dell escolheram a região justamente 
pela qualificada formação de profissionais. Já que 
Comunicação e Tecnologia se acoplam cada vez 
mais, essa peculiaridade enriquece nosso merca-
do como um todo. O diálogo “TI + Comunicação” 
guindou uma empresa nascida (ou seria formata-
da?) no extremo Sul do Brasil (Pelotas) à condi-
ção de uma das três principais agências digitais 
do País: AG2 Publicis Modem. A W3haus igual-
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mente ombreia com os grandes players nacio-
nais. De outra parte (ou seria fase?), game é coi-
sa seríssima: diversos desenvolvedores produzem 
para estúdios mundiais. Já no Paraná, o cenário 
traz semelhanças: o surgimento de agências co-
mo a Casa, hoje pertencente ao grupo JWT, trou-
xe clientes globais ao mercado, que também se 
destaca pela produção diferenciada de gadgets.

2) Novos “velhos” players em campo: todo 
mundo joga mais. DM9 e Morya, agora com uni-
dades Sul, puxam todo mercado para cima. Em 
uma profissão impulsionada pela livre iniciati-
va, quanto mais concorrência qualificada, me-
lhor para todos. A DM9, inclusive, em seu pri-
meiro ano já foi agência do ano no Prêmio Co-
lunistas Rio Grande do Sul.

3) Premiações com ineditismo. Os Estados su-
listas seguem como celeiro criativo. Agências e 
produtoras mantêm destaque em diversas pre-
miações. Nesse contexto, 2012 foi pródigo: pela 
primeira vez em 26 anos de realização, um player 
de fora de São Paulo conquistou Agência do Ano 
pelo Prêmio Voto Popular. Coube à Paim tal hon-
raria que abre um novo paradigma ao nosso mer-
cado: repetir tal desempenho em anos vindouros.

4) Os bons filhos à casa tornam (e trazem ba-
gagem carregada de vivências). A relação entre 
Comunicação e PIB é umbilical. O eixo sudes-
te, em especial São Paulo, sempre se fez muito 
atrativo aos profissionais, logicamente em ra-
zão das verbas disponíveis. Por outro lado, um 
fenômeno recente se faz notar: é cada vez maior 
o número de publicitários que retornam ao Sul 
do País. Algumas hipóteses: profissionalização 
e qualificação de nosso mercado e consequen-

te melhoria nas condições de trabalho; estilo 
de vida mais “tranquilo” (muito entre aspas!); 
desenvolvimento regional em alguns setores; 
por exemplo, pintam esse quadro com cores 
bem mais sulistas que outrora. Nomes como 
Rodrigo Pinto, Carlos Thunm e Márcio Fritzen, 
para citar alguns, já em seus regressos, capita-
nearam prêmios e/ou posições vitais no trade 
da Comunicação, além, é claro, de agregarem 
em suas equipes toda experiência que a vivên-
cia em grande centro proporciona.

5) Academia aprovada também em premia-
ções. A formação de jovens profissionais trilha 
distinções. Na principal mostra prática brasi-
leira de trabalhos em Comunicação, a Expo-
com, a ESPM-Sul e a Positivo, só para ilustrar, 
têm sistemicamente abocanhado prêmios na-
cionais. Vem gente boa por aí...

6) Indústria Criativa move engrenagens. Em 
iniciativa que tem apoio do poder público, aca-
demia e mercado, Porto Alegre se prepara para 
ser polo da indústria criativa. A partir de ben-
chamarks globais, a lógica é transformar a ci-
dade em catalizadora de atividades na quais o 
talento humano faça a diferença. E por falar em 
talento, em Santa Catarina e no Paraná, o setor 
têxtil tem gerado visibilidade ao setor da moda.

Assim, entende-se que o cenário é cada vez 
mais promissor ao mercado sulista. A tríade 
Inovação (tecnológica e via arranjos locais), 
Qualificação (empresas, profissionais e futuros 
profissionais) e Criatividade (nacionalmente 
reconhecida) deve fazer do Sul, nos próximos 
anos, cada vez mais, “Sul maravilha”. No míni-
mo, em nosso ofício.
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 38, 3 dez. 2012.




