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Além de adaptar campanhas, empresas investem em eventos localizados. 
 
Falar para um país de dimensão continental e culturalmente tão diferente como o Brasil não é fácil 
e exige atenção redobrada das empresas. Gírias, costumes e tradições mudam de um local para 
outro e uma campanha publicitária nacional pode ser entendida de forma diferente pelas 
populações de cidades distantes. Como as empresas podem "falar a língua" das cerca de 180 
milhões de pessoas espalhadas por 8.511.965 quilômetros quadrados?  
 
Profissionais de marketing e consultores indicam que, além de fazer pesquisas nas localidades e 
campanhas regionais, as companhias podem investir em eventos regionais. A área de marketing 
deve também trabalhar perto do público-alvo para dirigir melhor as ações, ou seja, sentir o que o 
consumidor sente.  
 
Grandes empresas costumam dividir o País e trabalhar o marketing por em regiões. A operadora 
de telefonia celular Vivo, por exemplo, separou o Brasil em quatro áreas. Maurício Chedid, gerente 
de marketing regional da Vivo no Rio de Janeiro, explica que a empresa faz campanhas regionais, 
mas investe substancialmente no patrocínio e produção de eventos. 
 
"Existe um direcionamento para que todos os eventos tenham a cara Vivo. São 27 milhões de 
clientes, vários segmentos de público. Os eventos são selecionados de forma a buscar a 
linguagem regional, ou seja, o conteúdo muda de uma região para outra, mas tem a mesma linha 
de comunicação", resume Chedid. 
 
ambev patrocinou eventos no interior do rio e de são paulo  
No Rio, a empresa esteve presente em feiras agropecuárias em Macaé e Rezende, no litoral norte 
e no Vale do Paraíba, respectivamente, e, em São Paulo, o circuito de rodeios do interior ganhou 
patrocínio. Já no lançamento de produtos e serviços, a empresa vai informando paulatinamente, 
conforme o perfil do consumidor. "Quando a comunicação é feita por meio de mídia de massa 
atinge a todas regiões, mas tentamos dar uma imagem que seja identificada por todos os 
públicos", exemplifica Chedid.  
 
Professor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), Celso Sartori 
diz que o marketing regional deve ter ações integradas, isto é, não deve ser focado só em eventos 
nem só em publicidade. "Empresas com determinado nível de sofisticação devem ter um escritório 
regional em cada estado", afirma. 
 
Uma campanha para cada marca de bebida é a estratégia de marketing da AmBev. De acordo 
com Alexandre Loures, gerente de comunicação corporativa, o regionalismo está nos eventos que 
cada marca produz ou patrocina. Assim, as campanhas regionais são definidas de acordo com a 
importância da praça para determinada marca, como retribuição pela preferência do consumidor. 
 
"A Polar, por exemplo, é uma cerveja consumida no Sul do país e toda sua linha de comunicação 
leva em conta esse público. No Rio, já tivemos uma campanha de painéis de praias da Skol, que 
mostravam atividades do dia-a-dia dos cariocas, como andar de bicicleta no calçadão, jogar 
frescobol na praia.  
 
A Brahma fez, no fim do ano passado, uma campanha regional na Bahia, valorizando as 
qualidades locais. A marca também trabalhou, por exemplo, a plataforma "country" no interior de 
São Paulo com filmes e spots de rádio. 
 
 
 



A Antarctica é uma marca que trabalha muito bem a questão da regionalização, desenvolvendo 
campanhas específicas para o Nordeste, e está presente em todas as grandes festas regionais 
como o carnaval de Olinda, o São João, o Fortal, o Marafolia e, mais recentemente, o Ceará Music 
Festival", exemplifica o executivo.  
 
Segundo Loures, cada marca realiza ações seguindo sua linha de comunicação e seus valores. A 
definição das estratégias também depende da demanda local. "O principal retorno é a 
aproximação com o consumidor, que prestigia a marca. É o retorno de imagem. As ações 
regionais são importantes, pois, além de reafirmar os valores de cada marca, que são nacionais, 
ajudam a aproximar cada uma das marcas de seus consumidores em cada região", explica.  
 
O professor Sartori lembra que a presença do profissional do marketing no local de atuação é 
dispensável apenas se ele tiver uma boa rede de informação. "Caso contrário, ele não consegue 
ter a percepção do público consumidor. Por isso, o profissional deve estar focado somente naquela 
região e o ideal é que não seja natural da área", alerta o professor, que é ex-diretor de marketing 
da Coca-Cola. 
 
Campanha pode reforçar regionalismo  
A TIM, operadora de celulares, tem oito regionais espalhadas pelo País. James Rubio, diretor de 
imagem e publicidade, explica que a empresa faz estratégias de atividades promocionais, para 
fixação de marca, além de projetos de Verão/Inverno. "Patrocinamos o Círio de Nazaré em Belém, 
e a festa Farroupilha, no Sul. Mas o foco promocional da TIM é o mundo da música: tivemos o Tim 
Festival, Encontros Tim de Música e estávamos presentes no Festival Mada, em Natal", resume. 
 
A maioria das campanhas feitas pela TIM é nacional, mas 30% da verba de comunicação vão para 
a atividade regional. Atualmente, a empresa veicula duas propagandas regionais, no interior de 
São Paulo e em Minas Gerais. No caso da campanha paulista, a empresa promoveu um concurso 
para selecionar seis grupos musicais locais. Foram criados comerciais para TV e anúncios para 
jornais, além de shows com as duplas escolhidas.  
 
"Queríamos nos aproximar mais do interior de São Paulo, mercado consumidor tão importante. A 
empresa já estava presente no interior, mas não com a força da capital". Em Minas, a inspiração 
para a campanha "Mineiro fala é assim" foi a comemoração dos sete anos de operação no estado. 
Rubio afirma que as peças reforçam a proximidade junto aos clientes. 
 
Em 2003, o banco Itaú fez uma campanha que salientava o regionalismo. Segundo Cristiane 
Magalhães, diretora de comunicação e marketing, depois de grande repercussão em São Paulo, a 
campanha "Feito para Você" foi expandida e chegou a mais oito capitais: Brasília, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador. Ela explica que a campanha 
destacou que o Itaú é feito para clientes dos mais diferentes perfis e na fase regional, explorou os 
aspectos locais.  
 
"Em Porto Alegre, uma das peças trazia como título "Guris e gurias. O Itaú foi feito para vocês". 
No Rio, estava nas ruas o outdoor "Garota de Ipanema e Meninos do Rio. O Itaú foi feito para 
vocês". Em Salvador: "Meu rei. O Itaú foi feito para você´ e "Fiéis. O Itaú foi feito para vocês´. 
Nas ruas de Brasília havia o "Vossa Excelência. O Itaú, que é autoridade em banco, foi feito para 
você" e "Diplomatas. O Itaú foi feito para vocês e para os outros"", lembra Cristiane. 
 
Atualmente, o foco da campanha nacional institucional do Itaú é o aniversário de 60 anos do 
banco. Cristiane diz que a comunicação do banco sempre foi construída com base em pesquisas e 
estudos com os mais diferentes perfis de públicos, principalmente com os clientes. "Chegamos aos 
60 anos ouvindo-os, queremos continuar atuando da mesma forma e esse processo se reflete 
também na comunicação", conclui a executiva. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 nov. 2005, Gerência, p. B-10. 


