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es ► Com um filme de três minutos no 
intervalo do Fantástico, na Globo, a 
Wine lançou sua primeira campanha 
publicitária na TV, prevista para estrear 
neste domingo, 18. O filme da empresa 
de e-commerce de vinhos, que atua na 
América Latina, será veiculado 
inicialmente na região Sul e, depois, no 
Espírito Santo (Estado de origem da 
companhia). Criada pela agência 
Selling, a ação traz o mote “O que faz 
sua vida valer a pena?”. A ideia do filme 
é fazer as pessoas refletirem sobre o 
ritmo de vida que levam e mostrar que o 
cotidiano pode ser mais divertido.

ba ► O Bahia Notícias anuncia parceria 
com os portais Estadão e Terra (também 
comercial), para compartilhamento de 
conteúdo e cobertura do Carnaval da 
Bahia, em 2014. Os diretores Samuel 
Celestino e Ricardo Luzbel informaram 
que o Bahia Notícias terá conteúdo 
exclusivo dos portais do interior do 
Estado. Feira de Santana será a primeira 
cidade contemplada. O site comemora 
também dois milhões de acessos por 
mês, segundo o Instituto de Verificador 
de Circulação (IVC), e busca chegar a 150 
mil acessos diários

Pe ► O Shopping Bosque dos Ipês, 
inaugurado no dia 15, aproveita as 
comemorações do mês de aniversário de 
114 anos de Campo Grande (no dia 26) para 
lançar uma ação diferenciada, que utiliza 
um outdoor interativo criado pela agência 
Tudo. Os moradores podem declarar seu 
amor à cidade por meio de fotos enviadas 
para a fanpage do shopping no Facebook. 
As imagens são exibidas ao vivo no 
outdoor instalado em um dos principais 
cruzamentos da cidade. Mensagens de 
voz também podem ser gravadas nas 
cabines telefônicas espalhadas pelo 
estabelecimento. Seis serão escolhidas 
em um concurso para serem veiculadas 
em rádios e nos próprios orelhões. 

PR ► A paranaense AzDirect, 
especializada em soluções de mídia 
direta, anuncia a abertura de um 
escritório no Rio de Janeiro. Com sede 
em Curitiba e filiais em São Paulo, 
Florianópolis e Uberlândia, a unidade 
carioca ficará responsável pela seleção 
e o cadastramento de parceiros na 
região, além de promover ações de 
divulgação em objetos do dia a dia, 
como saco de pão e caixa de pizza. 

Rs ► O Parque Estadual de Itapuã, em 
Viamão, a 57 quilômetros da capital 
Porto Alegre, comemora seu 40º 
aniversário com uma campanha 
inspirada na fauna da região. Criada pela 
Dez Comunicação, a ação, feita para 
entreter os visitantes, teve máscaras 
com ilustrações de padrões geométricos 
do mão-pelada (uma espécie de 
guaxinim), da capivara e do bugio-ruivo 
— animal símbolo do parque e que está 
ameaçado de extinção. Camisetas e 
materiais de sinalização também foram 
ilustrados. A reserva é uma Unidade de 
Conservação da Natureza que abrange 
cerca de 5.570 hectares.

CURTASMídias querem mais 
informação regional
Estudo da empresa de pesquisa Singular identifica problemas  
de relacionamento entre agências paulistanas e mídia local

Por nathalie ursini nursini@grupomm.com.br

Veículos que estão fora do eixo Rio-São 
Paulo não recebem o investimento de 

mídia condizente com o que represen-
tam para o mercado local, por falta de 
conexão entre as agências e os veículos. 
Essa foi a conclusão do estudo Painel de 
 Marketing de Veículo, o PMV Destinos, 
desenvolvido pela Singular Arquitetura 
de Mídia. Há 16 anos, a empresa realiza 
uma pesquisa anual sobre as perspectivas 
de investimento de todo o mercado bra-
sileiro. Desta vez, o foco foi a verba que 
é exportada da cidade de São Paulo, mu-
nicípio que detém a maior concentração 
de investimento de mídia, para os veícu-
los locais espalhados pelo País. 

O estudo PMV Destinos entrevistou 

cem profissionais de 41 agências paulis-
tanas que compram mídia regional, ou 
seja, fora da cidade de São Paulo e que 
não compram mídia nacionalmente. O 
objetivo foi ouvir o mercado para enten-
der o raciocínio básico para a compra de 
mídia local. 

A primeira constatação foi que os pro-
fissionais encaminham as verbas para 
os diferentes mercados de acordo com 
o potencial de consumo. Desta forma, 
80% dos entrevistados disseram mandar 
verba para o interior de São Paulo e 77%, 
para o Rio de Janeiro. “Entendemos que 
investir no interior de São Paulo seja na-
tural pela proximidade. Além disso, em-
preendimentos, serviços e lojas da capi-
tal paulista são bem vistos no interior”, 

explica Geraldo Leite, sócio-dire-
tor da Singular. 

Em seguida, vem Minas 

ção e medição da audiência local do ve-
ículo, além da questão da agilidade nos 
processos e no método de trabalho.

 Como parte da pesquisa, a Singular fez 
a seguinte pergunta às agências: o que os 
veículos podem fazer para serem repre-
sentados/conhecidos em São Paulo e, 
daí, serem melhor programados? Segun-
do Leite, foram muitas sugestões, mas a 
mais citada foi a melhoria da qualidade 
profissional, com 29% das menções. “En-
tendemos que essa é uma resposta para 
ser lida como crítica a alguns veículos e 
representantes”, analisa o diretor. 

Outras três sugestões importantes fo-
ram ter mais informação da praça (merca-
do local), com 18%; apresentação de pro-
jetos sólidos, com 17%; e criação de estru-
tura em São Paulo, com 14%. Mais diálo-
go, presença e relacionamento também 
aparecem como sugestões dos mídias 

entrevistados para os veículos 
regionais: 11% dos entrevis-

tados declararam que fal-
ta comunicação e par-

ceria com as agên-
cias. Outras suges-
tões apontam varia-
dos problemas nas re-
giões brasileiras, co-
mo relacionamento 
confuso com múlti-
plos representantes, 
baixa qualidade das 
informações de pu-
blicidade e desorga-
nização comercial. 

Para Leite, os pro-
f i ss i o nais  de  mí-

dia também precisam 
adaptar-se às peculiaridades 

regionais. “Entendo que isso acon-
tece porque existe falta de informação 

e de conhecimento da cultura do desem-
penho regional dos veículos. Se for ana-
lisado o desempenho de cada veículo 
em sua praça, há oportunidades que não 
são aproveitadas. As revistas regionais, 
por exemplo, são bem-sucedidas, mas a 
compra de mídia nesse meio é das mais 
baixas, junto com TV por assinatura e in-
ternet”, comenta. 

O ambiente digital, aliás, foi o que mais 
chamou a atenção do consultor da Singu-
lar. De acordo com ele, a compra de mí-
dia de agências de São Paulo nos portais 
regionais é praticamente inexpressiva. 
“É preciso entender essa dinâmica para 
atender às solicitações desses grandes 
compradores de mídia. É importante que 
o fluxo dessa verba nacional que sai de 
São Paulo não só aumente, como também 
seja empregada de maneira mais eficaz 
em cada cidade”, conclui Leite.

Os maiores problemas

29% Falta de qualidade profissional

18% Falta de informação da praça

17%  Apresentação de projetos sólidos 

14% Falta de estrutura em São Paulo

11% Falta de parceria com as agências 

11% Falta de comunicação

9% Sites desatualizados

9% Falta de informação sobre audiência 

8% Definição de um único representante

8% Falta de agilidade 

8% Pesquisa de mercado na região

7% Organização comercial

Gerais, com 72% das respostas; Rio 
Grande do Sul, com 71%; Paraná e 

Bahia, com 68% cada. Nos últimos luga-
res encontramos Acre e Amapá,com 14% 
e 13%, respectivamente. “O que é preci-
so entender é que os veículos locais têm 
informação rica e mercado forte. É im-
portante que o cliente passe o máximo 
de informações detalhadas para as agên-
cias, tendo papel como fonte”, argumenta.

Conforme o estudo, 70% dos entrevis-
tados disseram que os próprios clientes 
(anunciantes) e os veículos regionais são 
as principais fontes de informação. O pro-
blema é que, muitas vezes, falta estrutura 
local para atender as agências. “Detecta-
mos na mídia regional que boa parte não 
tem escritório próprio, o que dificulta a 
relação”, conta. 

Na opinião dos mídias entrevistados, 
um dos problemas é a falta de informa-

Para onde os profissionais das 
agências destinam verbas de mídia
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1573, p. 36, 19 ago. 2013.




