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Os portugueses, quando erraram o caminho para as Ín

dias e esbarraram em um continente novinho em folha, 

descobriram uma terra fértil, que logo seria a primeira 

capital do Brasil e que geraria uma série de outros "pri

meiros" em sua história. Berço da miscigenação de etnias, 

religiões e culturas, os soteropolitanos exportam compor

tamento e ditam modas desde então. É comum ouvir nas 

ruas da cidade: "Baiano não nasce, estreia". 

"A Bahia é o berço da propaganda brasileira. Dá régua 

e compasso e os publicitários migram para outros mer

cados expandindo seu talento", define Fernando Barros, 

presidente da Propeg, uma das maiores agências do es

tado, com destaque nacional e diversos prêmios no currí

culo. Foi assim com Nizan Guanaes, hoje dono do Grupo 

ABC de Comunicação, com faturamento anual de R$ 1 bi

lhão, que começou como redator em Salvador. Em 2010, 

Guanaes foi eleito pelo jornal britânico Financial Times 

um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo. 

Duda Mendonça, também nascido em Salvador, ficou 

conhecido por suas atuações em campanhas políticas e 

ganhou fama em 2002, quando recebeu R$ 10 milhões 

pela bem-sucedida campanha de Lula à Presidência. Em 

janeiro deste ano, Sérgio Valente deixou a presidência da 

DM9DDB para assumir o cargo de Diretor da Central Glo

bo de Comunicação. A lista inclui ainda Sérgio Godilho, 

Gal Barradas, Maurício Magalhães... e é extensa. 

Terceira cidade mais populosa do país e segundo des

tino mais visitado por estrangeiros no Brasil, Salvador se 

prepara para receber a Copa das Confederações e a Copa 

do Mundo, e o mercado publicitário já começou a arru

mar a casa para receber novos anunciantes. Com o sexto 

maior volume de investimento publicitário brasileiro, a 

capital baiana vive um momento de expectativa com a 

chegada de novas indústrias. 

Uma das questões chaves para que Salvador abocanhe 

uma fatia maior que os atuais 20% do faturamento na

cional é que as maiores empresas até então instaladas 

no estado não comercializam produto final. "Com a che

gada da JAC Motors, Boticário, Itaipava, a Bahia vai passar 

a ter produto manufaturado", ressalta Sidônio Palmeira, 

sócio-diretor da Leiaute, agência responsável pelas con

tas do governo do estado e da Prefeitura. 

Outro ponto importante para o desenvolvimento do 

setor é a regionalização das verbas nacionais e do dis

curso destinado ao consumidor. "A Bahia tem uma carac

terística importante: ela não é a cara do Nordeste, mas 

também não é Sudeste. Uma das coisas mais démodé em 

propaganda é colocar uma baiana de acarajé para se co

municar com o baiano. É ridículo", diz Palmeira. 

Mesmo com a forte seca no ano passado, a pior dos 

últimos 47 anos, o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia 

cresceu 3,1% em 2012, segundo dados da Superintendên

cia de Estudos Econômicos e Sociais do Estado (SEI), e 

atualmente ocupa o décimo lugar no ranking do PIB das 

capitais brasileiras. O tempo está virando na Bahia. E os 

ventos parecem soprar a favor. 

VEM QUE TEM 

Apesar da euforia que as cidades-sede da Copa das Confe

derações e da Copa do Mundo vêm alimentando - e que se 

reflete principalmente na especulação imobiliária -, publi

citários e veículos de comunicação de Salvador apostam 

na ascensão da classe média como principal atrativo para 
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um crescimento sólido tanto da eco

nomia como do mercado publicitário. 

E um dos impactos do poder de 

consumo da nova classe C na comu

nicação teve início com a reformula

ção de um dos jornais mais tradicio

nais do estado. Ex-Correio da Bahia, 

o atual Correio* assumiu a liderança 

de vendas em 2008, um ano após a 

morte do seu principal acionista, 

Antonio Carlos Magalhães, quando 

passou por uma profunda mudan

ça editorial e gráfica. Pertencente ao 

grupo Rede Bahia - do qual fazem 

parte ainda seis afiliadas, quatro rá

dios e dois sites -, o impresso viu seu 

faturamento triplicar desde então. 

O grupo A Tarde, que comemorou 

o centenário de seu jornal homô

nimo no ano passado, apostou em 

uma concorrência no mesmo molde 

e, em 2010, lançou o Massa!, também 

em formato tabloide e voltado para 

as classes C e D, vendido na época 

por R$ 0,25. "Foi muito bom, porque 

o mercado precisava de outro jornal 

que tivesse tanta penetração quanto 

o A Tarde, e por meio do jornal a gen

te atinge um público que não atingia 

antes", diz Laura Passos, presidente 

do Sindicato das Agências de Propa

ganda da Bahia (Sinapro). 

Segundo dados do Instituto Verifi

cador de Circulação (IVC), a mudança 

para jornais mais baratos, vendidos 

nas sinaleiras, como são chamados os 

semáforos, e mais fácil de manusear 

para quem está no "buzú", se refletiu 

nas vendas. De 2010 para 2011 houve 

um crescimento de 59% na circulação 

dos 17 jornais vendidos no estado. 

O aumento na venda de jornais na 

Bahia segue a tendência do Nordeste 

em geral. Segundo dados do Proje

to Inter-meios, o faturamento bruto 

apenas em jornal na região teve um 

aumento de 13% entre maio de 2011 e 

2012. "Correio* é um jornal democráti

co, voltado para todos. Não é à toa que 

a gente lidera nas classes B, C, D e E, 

lideramos em todas as faixas etárias. 

A expectativa para 2013 é que haja 

um crescimento de 13% em relação ao 

ano passado", explica Leonardo Cesar, 

diretor comercial da publicação. 

"Ao contrário do que acontece em 

outros mercados, a chegada de novos 

concorrentes não tirou consumidores 

de ninguém, mas ampliou o número de 

leitores na cidade. Essa disputa é im

portante para mudar a cultura de Sal

vador e também para estimular o mer

cado publicitário", lembra Palmeira. 

Outro meio de comunicação que 

também contrariou a tendência mun

dial nos últimos anos e viu sua au

diência crescer na Bahia foi o rádio, 

graças à chegada das rádios jornalís

ticas à FM. "O rádio é a única mídia 

de massa que pode fazer frente à 

internet, mas as agências ainda não 

descobriram o ovo de Colombo", la

menta Fernando Passos, diretor-pre-

sidente da Engenho Novo, agência 

que também tem escritório em Bra

sília e Luanda, em Angola. 

TEMPERO BAIANO 

Na contramão do mundo globalizado, 

os publicitários sabem a importância 

de conhecer a linguagem, a cultura 

local na hora de conquistar o cliente. 

Para Barros, da Propeg, a associação 

de agências nacionais a locais traz 

benefícios para todos, mas são pou

cos os clientes que perceberam isso. 

"Nós atendemos a Máquina de Ven

das, uma gigante do varejo e um caso 

isolado de regionalização. Em geral, 

fica mesmo no discurso", diz. 

"De uma maneira muito objetiva, 

o mercado está cada vez mais sacri

ficado. Existe essa movimentação de 

regionalização na teoria e na vonta

de; na prática, não é bem assim que 

funciona", analisa Gilmara Almeida, 

diretora da agência Mago. "'Jornal Na

cional' só o da TV Globo. Folha, Estadão 

são jornais de São Paulo. O Globo é um 

jornal do Rio. Quem está aqui na Bahia 

está muito mais interessado em saber 

coisas da cidade", compara Cesar. 
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A falta de familiaridade com a linguagem local, por 

exemplo, pode influenciar o sucesso de uma campanha, 

como conta Passos. "Teve uma imobiliária que chegou 

aqui falando 'dois dormitórios'. Aqui se fala dois quartos. 

Você pode pensar que é bobagem, mas isso de alguma 

forma estabelece uma relação cerimoniosa entre quem 

vende e quem compra, e evidentemente reduz o impacto 

da mensagem publicitária", reforça. 

"O baiano é profundamente voltado às suas raízes, or

gulhoso de sua terra e traz a espontaneidade e informa

lidade no gene. Porém, é também bastante exigente nos 

produtos e serviços que adquire. O Procon baiano é hoje 

o quarto do Brasil em números de atendimentos, atrás 

apenas do Rio, São Paulo e Distrito Federal", lembra Edu

ardo Dute, gerente de marketing da Record Bahia. 

Na contramão da tendência nacional, e em contraste 

principalmente com São Paulo, que viu suas placas de 

outdoor sumirem com o projeto Cidade Limpa, Salvador 

é um prato cheio para anúncios de mídia exterior. "Out

door é disparado a mídia que dá mais certo. Salvador 

é uma cidade que facilita esse meio porque tem muito 

morro. Diferente de São Paulo, uma comissão de publici

tários e arquitetos se reuniu com a Prefeitura para orga

nizar a distribuição das placas pela cidade", diz Laura. 

Uma pesquisa encomendada pela Central de Outdoor-

BA ao instituto Ipsos MediaCT em 2009 apontava que a 

taxa de penetração da mídia superava o rádio e perdia 

apenas para a TV aberta. Salvador é também o segundo 

melhor mercado em eficiência, atrás apenas de Belo Ho

rizonte. "A mídia mais organizada, que mais funciona, é 

o outdoor", garante Barros. 

Mesmo assim, Ivan Lopes, da Central de Outdoor-BA, 

chama a atenção para a falta de conhecimento do merca

do local pelas agências nacionais, que, por acompanhar 

mais de perto as novidades da capital paulista, acabaram 

esquecendo que a mídia segue dando certo na Bahia. "É 

um mercado que está em baixa. As empresas não estão 

investindo tanto porque o mercado de outdoor ficou iso

lado de São Paulo; logo, diminuiu em Salvador também." 

ANDAR COM FÉ 

O setor imobiliário, junto com indústria, varejo e servi

ço, é um dos segmentos que mais anunciam em Salva

dor e o que mais impactou a economia em 2012. Após 

o boom da construção da cidade, as construtoras pas

saram a focar na venda de remanescentes e depender 

de financiamentos oferecidos pelo governo federal para 

vender dezenas de apartamentos novos e vazios que se 

espalhavam pela cidade. 

Ano passado também foi um ano fraco para as agên

cias devido às eleições, já que as propagandas institu

cionais, por lei, são permitidas somente até julho. Além 

disso, faculdades, redes de farmácia e lojas de eletro

domésticos foram compradas por cadeias nacionais, 

levando com elas as contas regionais e provocando des

contentamento com as agências de publicidade. 

"Todo mundo está muito animado; na verdade, mais 

esperançoso que animado. As agências já estão fa

zendo planejamento, contratações, os clientes estão 

fazendo concorrência. 2013 ainda é uma interrogação, 

mas os publicitários já sabem que não vai ser um ano 

tão bom quanto 2011 nem tão ruim quanto 2012", diz 

Laura Passos, do Sinapro. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 289, p. 6-8, maio 2013.




