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O mercado baiano de publicidade movimenta R$ 350 milhões ao ano, emprega cerca de 60 mil 
pessoas. O setor será representado por 50 empresas durante a IV Feira Baiana de Propaganda, 
entre os dias 14 e 16 próximos, apresentando novidades em projetos, produtos, negócios e 
perspectivas para 2003. Cases, campanhas, e estratégias de captação serão mostrados pela 
Central de Outdoor e agências como Pejota e Engenho Novo.  
 
A TV Itapoan, que comemora 50 anos da rede Record, aproveita para lançar sua nova logomarca 
e antecipa os 80 anos da Rádio Sociedade da Bahia. Cerca de dez mil pessoas devem circular nos 
estandes e a promoção é da Associação Baiana do Mercado Publicitário (Abmp), Associação 
Baiana de Agências de Propaganda (Abap-BA) e Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 
da Bahia (Sindapro-Ba).  
 
"A escalada do dólar, risco Brasil, inflação e expectativa nas eleições atrapalharam no fim do ano 
passado, mas este primeiro quadrimestre gerou novo alento", comenta o dono da agência 
Publivendas, que opera há 46 anos, Cláudio Carvalho, registrando crescimento de 20% e planos 
de ampliar 30% negócios em 2003.  
 
Sem crescimento real  
 
Ex-presidente da Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap-BA), que reúne as 19 
maiores do estado, Carvalho informa que o setor apresentou crescimento bruto em torno de 9% 
em 2002, mas diz que descontada a inflação não houve crescimento real. Sua carteira inclui a 
rede Bompreço, grupo Tim, Shopping Piedade e governos de Minas Gerais e Bahia, com 108 
empregados em três unidades, em Belo Horizonte(MG) e Recife(PE), além de Salvador. "Este ano 
o setor vai expandir, e esse encontro é o momento de conhecer tendências", garante.  
 
A expectativa é compartilhada pelo atual presidente da Abap, Sidônio Palmeira, que toma posse 
oficialmente na abertura da Feira, no Centro de Convenções da Bahia. "A retomada do 
crescimento econômico e controle da inflação geram boas perspectivas", diz. Dono da Leiaute, 
com 29 clientes, emprega 36 funcionários. Universidade Católica (Ucsal), Tend Tudo, G. Barbosa, 
Brasilgás e até o Sindicato dos Funcionários do Congresso(Sindileg), em Brasília, são algumas das 
contas da agência, que atua há 14 anos e cresceu 11% ano passado. "Esperamos pelo menos 
chegar aos 20% este ano."  
 
Mostrar a cara  
 
Palmeira destaca a Feira de Propagando como momento de trocar experiências e discutir 
alternativas, que resultam em ganhos e negócios. "Conhecer necessidades e caminhos do 
mercado sempre gera alternativas", diz. Também o presidente do Sindapro-Ba, e dono da Pejota 
Propaganda, Renato Tourinho defende o crescimento via exposição. "Não só anunciantes e 
fornecedores precisam aparecer. As agências e o setor publicitário precisam mostrar a cara". Com 
cerca de 50 clientes, inclusive Infraero e Embratur e Honda, Tourinho acredita em maior 
aquecimento no segundo semestre.  
 
Presente em quatro estandes e uma praça, a Rede Bahia é o maior grupo de Comunicação no 
Norte e Nordeste e emprega 1,2 mil funcionários. Reúne uma cadeia com três emissoras de rádio, 
incluindo a rede Tropical Sat, com 25 retransmissoras, 6 afiliadas de TV aberta(Bahia, Santa Cruz, 
Sudoeste, São Francisco, Subaé e Oeste) e uma fechada (TV Salvador-Net), Jornal Correio da 
Bahia, gráfica Santa Helena, portal Internet I-Bahia.com, a produtora Bahia Cinema e Vídeo, que 
distribui conteúdo para a rede e emissoras como a Multishow e GNT Portugal, e a I-Content, 
promotora de eventos como o São João no Pelô (junho).  
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