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Mas a comunicação das empresas ainda não atinge quem lucra com o agronegócio 
 
As grandes empresas começam a descobrir, no interior do Brasil, especialmente de São Paulo, 
Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, irrigados pelo 
dinheiro do agronegócio, um mercado próspero e ávido por novidades. Só que, para conquistar 
esse consumidor, terão de vencer a barreira da comunicação de seus produtos e até abrir mão de 
inovações focadas no comportamento urbano, a exemplo das pequenas porções de alimentos ou 
de produtos voltados ao lazer individual. 
 
Pelo menos é essa a conclusão da Behavior, consultoria especializada em comportamento, depois 
de mapear hábitos de consumo nessas regiões para clientes como TIM, New Rolland, Nissan, 
Renault e O Boticário.  
 
Segundo a diretora da Behavior Nany López-Aliaga, apesar desse potencial de consumo, "as áreas 
de marketing e agências de publicidade ainda não enxergaram que este consumidor tem suas 
próprias crenças e valores". "E estes, por desconhecimento, são ignorados na hora de decidir por 
uma linha de comunicação." 
 
Nany dá exemplos: "O consumidor do interior dá um valor muito grande à família. E convive com 
diferentes gerações dentro de casa. Portanto, para vender um home theater é preciso valorizar 
isso. Uma pessoa só, em ambiente absolutamente 'clean' é, para o interiorano, um símbolo de 
vazio e falta de emoção". Mas não tem nada pior, diz Nany, do que a visão, difundida no meio 
urbano, de que quem mora no interior é caipira porque usa chapéu e botas, elementos do dia-a-
dia no agronegócio. "Esses elementos, naturais no interior, são vistos como caricatura pelas 
lentes urbanas da propaganda." 
 
Para atingir esse público, a Nissan adotou uma estratégia de comunicação para o modelo Frontier, 
vendido entre R$ 55 mil a R$ 76 mil, explorando a versatilidade da picape na cidade e no campo. 
O vice-presidente de criação da Lowe, Júlio Andery, que criou a campanha, explica que essa 
opção "evitou o uso de imagens caricaturais do campo e reforçou as características da picape, 
como sua robustez e versatilidade também na cidade". Assim, completa Andery, "atendemos os 
desejos tanto do consumidor urbano como do rural, que querem um carro com design e toda a 
potência necessária para ter um bom desempenho em diferentes situações". 
 
Já o publicitário Washington Olivetto, da W/Brasil, dá respaldo à pesquisa da Behavior ao 
reconhecer que as campanhas de comunicação não chegam, de fato, a conversar com o 
consumidor do interior. "O que o motiva mais são as informações editoriais, as reportagens sobre 
comportamento, a moda que as colunas sociais exibem e ditam", diz Olivetto. E completa: "É o 
interior que movimenta o sabadão da Oscar Freire, são do interior a maior fatia de compradores 
da Daslu e os maiores freqüentadores dos melhores restaurantes e hotéis de São Paulo nos fins 
de semana". 
 
O presidente da Propeg, Fernando Barros, endossa e, apesar de reconhecer que as cidades do 
interior são vitais para empresas conquistarem mercado, elas não são atendidas na comunicação 
dos produtos e serviços. "Estas regiões exigem outra abordagem, tanto publicitária quanto em 
produtos." 
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