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Como as agências de 
publicidade investem

no interior do País
É do interior brasileiro 

que vem a principal 

força para ajudar o país 

a sair dessa profunda 

crise econômica que nos 

assola nos últimos dois 

anos

São nessas regiões que 
os principais setores 
econômicos estão loca-

lizados, como por exemplo, 
a pecuária e o agronegócio, 
dois pilares de sustentação da 
nossa frágil economia, além do 
setor energético, que também 
tem grande contribuição vinda 
do interior. Isso fez com que 
nos últimos anos acontecesse 
o processo inverso ao que 
ocorreu na segunda metade do 
século passado, quando houve 
uma migração da população 
interiorana para as capitas. 

A cidade de São Paulo é um 
exemplo disso, são mais de 11 
milhões de habitantes e, em 
sua grande maioria, vindos de 
outros locais. Com toda essa 
instabilidade política e econô-
mica, notamos um movimento 
onde as pessoas estão voltando 
para o interior em busca de 
novas oportunidades de em-
prego. Por isso, os esforços 
das agências de publicidade 
devem estar voltados para 
atender essa demanda, que a 
cada ano cresce e impulsiona 
nossa economia.

Porém, sabemos que isso 
não é uma tarefa fácil, já que 
o Brasil é um país de propor-
ções continentais enormes. 
Levar conteúdo publicitário de 
qualidade e que ainda atenda 
as particularidades de cada 
região é algo que envolve di-
versos fatores, desde a logística 
até o gerenciamento de todo 
esse material. Isso faz com que 

nossos esforços sejam voltados 
para esse novo mercado, que a 
cada ano ganha mais espaço.

As principais emissoras de 
televisão do país já se aten-
taram no poder do interior e 
das tecnologias, e passaram a 
adotar ferramentas para otimi-
zar cada vez mais o processo 
de envio e recebimento de 
comerciais. No mercado, por 
exemplo, existem plataformas 
capazes de auxiliar a entrega 
do material publicitário de 
forma simples, rápida, segura 
e, principalmente, com bai-
xíssimo custo operacional, 
diferentemente como era feito 
antigamente, por meio de fi tas 
betas.

Também acho importante 
ressaltar que esse tipo de 
entrega por streaming vem de 
encontro com o avanço do sinal 
digital, que já cobre quase todo 
território nacional. O plano do 
Governo Federal é desligar 
totalmente o sinal analógico 
no Brasil em 2018. Creio que, 
fi nalmente, o mercado publici-
tário olhará para o interior do 
Brasil da forma correta, valo-
rizando grandes regiões que 
durante anos foram esquecidas 
pelo nosso mercado. 

Hoje, é nossa obrigação 
atender essa nova demanda da 
melhor forma possível, garantir 
a qualidade do conteúdo que 
é entregue e oferecer soluções 
que auxiliem as marcas e agên-
cias a gerenciar esse material. 
Dessa forma, todos conseguem 
traçar metas que impactem 
esse público consumidor, cada 
vez mais qualifi cado, seletivo 
e com particularidades que 
devem ser respeitadas. 

(*) - É CEO da AdStream, maior 
plataforma de armazenamento e 

distribuição de conteúdo
publicitário do mundo.

Celso Vergeiro (*)

A - Lazer e Entretenimento 
No próximo dia 11 de abril, parques e atrações turísticas se juntarão 
para promover a felicidade e o encantamento de crianças carentes, no 
10º Dia Nacional da Alegria. O evento acontece em empreendimentos 
de lazer e entretenimento de todo o País, que abrirão suas portas gra-
tuitamente para pequenos de 6 a 12 anos, atendidos por instituições 
fi lantrópicas. Espera-se quebrar um marco com a participação de mais 
de 100 mil pessoas em parques de diversões e atrações turísticas. O 
Dia Nacional da Alegria foi encabeçado pelo empresário Beto Carrero, 
em 2007, alguns meses antes do seu falecimento, e a primeira edição 
aconteceu em 9 de abril de 2008, em homenagem a esse grande artista 
e empreendedor do setor. Informações: (www.sindepat.com.br).

B - Locação de Veículos
Um a cada dez veículos emplacado em 2016 foi destinado a empresas de loca-
ção, cujo faturamento atingiu R$ 12,1 bilhões, com 23,2 milhões de usuários 
ao longo do ano passado. A frota total das locadoras possui idade média de 
20,7 meses e é composta por 660.277 veículos, segundo o Anuário Brasileiro 
do Setor de Locação de Veículos. Participação de cada montadora na atual 
frota das locadoras: Fiat/Chrysler (24,23%); Volkswagen (19,23%); General 
Motors (15,03%); Renault (13,5%) e Ford (11,13%). Os modelos econômicos 
representam 44,99%, seguidos de compactos (22,62%) e executivos (6,37%). 
Os utilitários e vans já representam quase 20% do total (19,63%).

C - Consultoria Ambiental
Reconhecida por desenvolver projetos de forma criativa, responsável, 
com alto impacto e baixo custo, a Rumos Sustentabilidade atua na área 
de consultoria em meio ambiente desde 2010, sendo referência em pro-
jetos personalizados à cada necessidade. Dentre os serviços oferecidos 
estão a Restauração Florestal, Manejo Arbóreo, Educação Ambiental e 
Licenciamento Ambiental. O diferencial é priorizar o tripé da sustenta-
bilidade (social, econômico e ambiental) em cada projeto. Diversos são 
os motivos para a restauração fl orestal, pode ser uma obrigação legal 
ou uma ação voluntária. A empresa está  alinhada com os princípios da 
Carta da Terra, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a ISO 14000. 
Mais informações: (www.rumossustentabilidade.com.br).

D - Adoção de Animais
O Morumbi Town Shopping promove, nos dias 8 e 9 de abril, o 1º even-
to de adoção de pets organizado pelo empreendimento. Batizada de 

“Vira-Lata Vira Seu”, a ação será realizada em parceria com o “Clube 
dos Vira-latas” e pretende incentivar os moradores da região e clientes 
do Shopping a darem um novo lar para os animais de estimação vítimas 
de abandono, e maus tratos. A ONG está entre as maiores do Brasil e 
em 13 anos de existência já contabilizou mais de sete mil adoções. O 
evento acontecerá no rooftop do Morumbi Town Shopping, localizado 
no 7º piso, e a diversão não será exclusiva para aqueles que pretendem 
levar um pet para casa. O fi nal de semana contará com diversas ativida-
des destinadas para o entretenimento de toda a família, além de outras 
surpresas preparadas pela organização do Shopping.

E - Concierge Virtual
Do melhor resort ao lugar mais exclusivo;  de entradas de última hora 
para um evento ao melhor traje para determinada ocasião. Praticamente 
todo tipo de consulta é possível. Saído dos hotéis de luxo, o concierge 
é aquele que sabe tudo e que pode indicar qualquer local, loja, evento, 
serviço ou profi ssional. É aquele que tem as chaves para o que há de 
melhor em qualquer lugar do mundo. Com o Concierge Virtual, a Bespoke 
Life tornou essa realidade possível para muitos. O Concierge Virtual é 
muito simples de acessar: por um valor mensal, as solicitações podem ser 
feitas por email – são até 10 consultas por mês, que recebem 3 respostas 
em até 24 horas. Saiba mais em: (www.bespokelife.com.br).

F - Falsas Notícias
Com o tema “O papel da Mídia na Era da Pós-Verdade”, a Associação 
Nacional dos Editores de Revistas (ANER) realiza, nesta terça-feira (4), 
no Hotel Tivoli/ Mofarrej, das 8h15 às 12h30, evento com a participação 
de comunicadores, e a missão de discutir os desafi os do jornalismo em um 
período marcado pelo crescimento das chamadas “fake news” – notícias 
falsas, gerando danos diversos à sociedade e aos processos éticos e de-
mocráticos da informação. O secretário nacional de Previdência, Marcelo 
Caetano, é um dos palestrantes e dará exemplos de noticias falsas sobre 
a reforma da previdência. O fi lósofo, Luiz Felipe Pondé, proporá uma 
refl exão sobre os males de uma sociedade que acredita em mentiras. 
Informações e inscrições: tel. 3030-9390 (aner@aner.org.br) ou (http://
aner.org.br/o-papel-da-midia-brasileira-na-era-da-pos-verdade/

G - Universo da Cachaça 
Um grande encontro para aprender mais sobre a bebida genuinamente 
brasileira, a Cachaça. É assim que o 15º Encontro Aberto da Confraria 

Paulista da Cachaça recebe seus convidados. O evento acontece no 
dia 11 de abril (terça-feira), às 19h00, no Praça São Lourenço, na Vila 
Olímpia. O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação 
de até 10 rótulos de cachaças. O palestrante especial da vez será Mil-
ton Lima. Proprietário do Chalé e Cachaçaria Macaúva, em Analândia 
(SP), membro da Cúpula da Cachaça e fundador do (www.cachacas.
com), já elaborou cartas de Cachaça para estabelecimentos como: Sal 
Gastronomia, Armazém Alvares Tibiriçá, Cão Veio e Central Caos. Outras 
informações: (www.pracasaolourenco.com.br).

H - Defesa e Segurança 
Entre os dias 4 e 7 de abril no Riocentro, Rio de Janeiro, aacontece 
a LAAD Defence & Security 2017, maior e mais importante feira de 
defesa e segurança da América Latina. O encontro reúne mais de 600 
marcas fornecedoras de equipamentos, serviços e tecnologias para 
as Forças Armadas e Forças Policiais, além de gestores de segurança 
de grandes corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura 
crítica. Entre os expositores, empresas como a Embraer, Avibras, 
SAAB, Helibras, Imbel, Condor, Ael Sistemas, Agrale, Lockheed 
Martin, Boeing, Companhia Brasileira de Cartuchos, Airbus e Thales 
Group. No total, a Clarion Events, organizadora do evento, estima um 
público visitante de mais de 37 mil profi ssionais qualifi cados. Saiba 
mais em (www.laadexpo.com.br).

I - Gerdau Summit 
A Gerdau e as companhias japonesas Sumitomo Corporation e The 
Japan Steel Works acabam de realizar a cerimônia de lançamento da 
joint venture Gerdau Summit em Pindamonhangaba, com investimentos 
previstos de R$ 280 milhões. Terá capacidade instalada anual de 50 mil 
toneladas por ano, voltadas para atender o setor de energia eólica e as 
indústrias de açúcar e álcool, óleo e gás, assim como o segmento de 
mineração. A produção de peças para o setor eólico está prevista para 
começar no início de 2018. No entanto, já estão sendo produzidas em 
peças forjadas para o setor de açúcar e álcool e cilindros de laminação 
para a indústria do aço e do alumínio. A Gerdau detém 59% de partici-
pação na empresa. Já a participação da Sumitomo é de 39% e da JSW 
de 2%. Mais informações: (www.gerdau.com).

J - Doação à Cidade
Após vídeo publicado pelo prefeito de São Paulo, João Dória Jr., em que 
pedia ajuda para a cidade, o KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia 
da América Latina, decidiu colaborar com a doação de computadores e 
tablets para o município. A empresa manifestou seu interesse em ajudar 
e já está em contato com a prefeitura. Os fundadores do KaBuM! enten-
dem estar realizando uma retribuição, já que ambos foram alunos da 
rede pública de ensino e, hoje, com muito trabalho, comandam a maior 
empresa de tecnologia da América Latina. Fundado em 2003, em Limeira, 
o KaBuM! é o primeiro e maior e-commerce focado na venda de produtos 
de informática, eletrônicos e instrumentos musicais no Brasil.
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No próximo dia 11 de abril, parques e atrações turísticas se juntarão 

“Vira-Lata Vira Seu”, a ação será realizada em parceria com o “Clube
dos Vira-latas” e pretende incentivar os moradores da região e clientes
do Shopping a darem um novo lar para os animais de estimação vítimas

O volume de vendas do 
comércio varejista brasileiro 
caiu 0,7% entre dezembro de 
2016 e janeiro deste ano. É a 
segunda redução consecutiva 
do indicador, que já havia re-
cuado 1,9% entre novembro e 
dezembro do ano passado. Os 
dados são da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC), divul-
gada ontem (30) pelo IBGE, 
no Rio de Janeiro. As vendas 
também recuaram 0,6% na 
média móvel trimestral, 7% 
na comparação com janeiro 
de 2016 e 5,9% no acumulado 
de 12 meses.

Na comparação com de-
zembro de 2016, houve queda 
em seis das oito atividades 
pesquisadas pelo IBGE, com 
destaque para equipamentos 
e material de informática 
(-4,8%) e combustíveis e lu-
brifi cantes (-4,4%). Também 
tiveram redução os setores de 
livros, jornais, revistas e pape-
laria (-1,9%), outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-1,8%), artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos e de 
perfumaria (-1,1%) e móveis e 
eletrodomésticos (-0,1%).

Ao mesmo tempo, tiveram 
aumento os setores de super-

Varejo teve queda de 0,7%, mas supermercados, alimentos, 

bebidas e fumo acusaram alta de 0,2% nas vendas.

Índice que reajusta 
aluguel sobe 4,86% 
em 12 meses

O Índice Geral de Preços -Merca-
do (IGP-M), usado no reajuste de 
alugueis, registrou alta de 4,86% no 
acumulado de 12 meses. O índice 
variou 0,01% em março, mostran-
do queda em relação a fevereiro, 
quando fi cou em 0,08%. Os dados 
foram divulgados ontem (30), pelo 
Ibre-FGV. Segundo o levantamento, 
em março de 2016, índice fi cou em 
0,51%. No acumulado dos primeiros 
três meses de 2017, apresentou 
variação de 0,74%.

O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) teve variação de 
-0,17%. No mês anterior, a taxa foi 
de -0,09%. O índice relativo aos Bens 
Finais variou -0,08%, em março. Em 
fevereiro, esse grupo de produtos 
mostrou variação de -0,61%.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) registrou variação de 
0,38% em março, ante 0,39% de 
fevereiro. Três das oito classes de 
despesa tiveram decréscimo, sendo 
que a principal foi Educação, Leitura 
e Recreação (2,15% para -0,29%).

Também houve decréscimo no 
grupo Transportes (0,51% para 
0,15%), com destaque para ônibus 
urbano (1,13% para 0,42%); e no 
grupo Comunicação (0,28% para 
-0,69%), com resultado relevante 
da tarifa de telefone residencial 
(-0,11% para -2,70%). Registraram 
acréscimo os grupos: Alimentação 
(-0,22% para 0,40%), Habitação 
(0,44% para 0,84%), Despesas di-
versas (0,35% para 0,76%), Saúde 
e Cuidados pessoais (0,47% para 
0,56%) e Vestuário (-0,05% para 
0,22%) (ABr).

Para o ano de 2017, o Ipea 
projeta um aumento de 
0,7%. O instituto estima 

crescimento econômico de 
3,4% em 2018, com infl ação 
em 4,5%. Segundo o diretor do 
Ipea, José Ronaldo de Castro 
Souza Jr., a previsão para a re-
tomada econômica do instituto 
leva em conta a recuperação da 
indústria e da agropecuária que 
tem previsão de supersafras de 
soja e grãos em geral.

Estas estimativas conside-
ram um cenário em que não 
haverá grandes mudanças 
no ambiente externo, que a 
situação política doméstica 
se estabilizará e que o Brasil 
continuará avançando na es-
truturação de um arcabouço 
legal que dê suporte a um 
novo regime fi scal, condição 
essencial para a viabilidade 
da retomada do crescimento. 
Castro Souza explicou que as 
projeções estão condicionadas 

A previsão leva em conta a recuperação da indústria

e da agropecuária que tem previsão de supersafras

de soja e grãos em geral.
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Ipea projeta crescimento 
de 0,7% do PIB em 2017

Projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada ontem (30), indica que o 
primeiro trimestre deste ano registrará variação positiva do PIB de 0,3%, na série com ajuste sazonal, 
rompendo uma sequência de dados negativos desde o último trimestre de 2014

do ano que vem”, disse Souza 
Jr. “Se as reformas não forem 
aprovadas, o cenário fi ca muito 
incerto. É essencial que hoje 
a gente tenha algum nível de 
certeza sobre a capacidade do 
governo de reverter a trajetória 
de dívida pública, que continua 
em expansão”.

Segundo projeções do Ipea, 
o processo de desinfl ação em 
curso continuará ao longo deste 
ano e o IPCA deve fechar o ano 
em 3,9%, bem abaixo do centro 
da meta de infl ação para o ano 
(4,5%). Em 2018, à medida que 
a atividade econômica acelere, 
a infl ação poderá voltar a subir 
levemente para níveis próximos 
do centro da meta. “Estamos em 
trajetória de queda da infl ação e 
isto dá conforto para as mudan-
ças de política monetária que o 
Banco Central está implantando. 
Já há claramente uma redução 
de expectativa de infl ação”, dis-
se o diretor do Ipea (ABr).

à aprovação das reformas, prin-
cipalmente a previdenciária, 
que devem viabilizar a melhora 
das contas públicas, a reversão 
na trajetória de alta da dívida 
pública federal, que subiu para 
R$ 3,134 trilhões em fevereiro, 

e a melhora do ambiente de 
negócios.

“A gente fez a análise baseada 
num cenário com reformas. A 
aprovação ou não de reformas 
terá grande impacto tanto nas 
projeções deste ano quanto 

Comércio varejista tem queda de 
0,7% de dezembro para janeiro

mercados, alimentos, bebidas 
e fumo (0,2%) e tecidos, ves-
tuário e calçados (4,1%). No 
chamado varejo ampliado, que 
também inclui os setores de ve-
ículos e peças e de materiais de 
construção, a queda do volume 
de vendas foi de apenas 0,2%. 
Os materiais de construção 
tiveram recuo de 0,8%, mas 
os veículos e peças cresce-
ram 0,3%. O varejo ampliado 
manteve-se estável na média 
móvel trimestral, mas caiu 4,8% 
na comparação com janeiro de 
2016 e 7,9% no acumulado de 
12 meses.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, a receita nominal do 
comércio varejista caiu 0,8% 
na comparação com dezembro 
de 2016, 0,7% na média móvel 
trimestral e 2,3% na compa-
ração com janeiro de 2016. 
No entanto, houve aumento 
de 4,2% no acumulado de 12 
meses. Já a receita nominal 
do varejo ampliado caiu 0,9% 
na comparação com dezem-
bro de 2016, 0,4% na média 
móvel trimestral, 1,7% na 
comparação com janeiro de 
2016 e 0,4% no acumulado de 
12 meses (ABr).

O aumento da transferência para 
estados e municípios fez o Governo 
Central registrar o maior défi cit 
primário da história para meses 
de fevereiro. No mês passado, o 
Tesouro Nacional, a Previdência 
Social e o Banco Central gastaram 
R$ 26,263 bilhões a mais do que 
arrecadaram, desconsiderando 
o pagamento dos juros da dívida 
pública.

Com o resultado de fevereiro, 
o défi cit primário acumulado nos 
dois primeiros meses do ano soma 
R$ 7,222 bilhões. O resultado 
é o segundo maior da história 
para o período, perdendo apenas 

para o primeiro bimestre do ano 
passado, quando o resultado 
negativo tinha somado R$ 10,167 
bilhões.

De acordo com o Tesouro Nacio-
nal, a concentração dos repasses 
para os estados e os municípios 
nos primeiros dez dias de fevereiro 
infl uenciou o resultado. No fi m 
de janeiro, a União registrou uma 
arrecadação forte por causa do 
pagamento de Imposto de Renda 
das empresas. O dinheiro só foi 
repartido com as prefeituras e os 
governos estaduais em fevereiro, 
reduzindo a receita líquida do 
Governo Central (ABr).

Governo Central registra 
défi cit de R$ 26 bilhões


