


A
os 12 anos ele distribuía panfle-
tos de imóveis nos faróis para
garantir uns trocados, aos 16
começou a freqüentar os estan-

des de venda da Roque & Seabra e a
conviver com esse nome reluzente do
mercado paulistano dos anos 70 e 80.
Aos 19 anos, em 1988, abria as portas
da sua agência de publicidade, obsti-
nado a criar campanhas para seduzir
os consumidores e levá-los a investir
em imóveis. Hoje, aos 38 anos, o pau-
listano e torcedor de carteirinha do São
Paulo Futebol Clube Maurício Eugê-
nio comanda a sétima maior agência
do ranking brasileiro quando o assun-
to é a compra de mídia (espaço nos
meios de comunicação), com fatura-
mento de R$ 550 milhões, segundo
pesquisa do Ibope/Monitor de 2006, e
bem à frente de agências de grandes
nomes da propaganda, como a Duda,
de Duda Mendonça, e a W/Brasil, de

Washington Olivetto. Detalhe:
a Eugênio Publicidade é vol-
tada quase exclusivamente
para o setor imobiliário.

E se no começo esse pu-
blicitário formado na esco-
la da vida — "ou trabalhava
ou estudava" — ocupava a
cozinha do apartamento
dos pais no bairro do Cam-
po Belo para criar anúncios
à noite e vender e entregar
aos clientes durante o dia,
hoje é de uma cobertura de
1.000 metros quadrados na

emergente Vila Olímpia e
após mil lançamentos

imobiliários realiza-
dos que ele assis-

te à chegada
de concor-

r e n t e s

nesse segmento, onde, em quase duas
décadas, nadou sozinho e de braçadas
e abriu escritórios em Brasília, no Rio
de Janeiro e em Porto Alegre.

A trajetória da Eugênio e de seu cria-
dor é uma prova da vitalidade do setor
imobiliário no Brasil, que, depois da
crise aberta pelo Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e a extinção do Ban-
co Nacional da Habitação (BNH) nos
anos 80, voltou à pauta do dia como
alavanca de crescimento a partir de
2005, com a estabilidade do Real e a
maior oferta de crédito acompanhada
da queda nas taxas de juros. Afinal,
quem casa — ou não casa — quer casa.

O próprio Eugênio encontra as ex-
plicações para tanto alvoroço nesse
mercado, como a compra, no mês pas-
sado, da EA.V. Propaganda, de Fábio
Almeida Vasconcelos, pela Ogilvy, do
poderoso grupo WPP. "É um segmen-
to que movimenta R$ 1,5 bilhão em
marketing e está crescendo em propor-
ções que se multiplicam por dez a todo
instante. Antes, e estou falando de dois,
três anos atrás, tínhamos o lançamen-
to de um prédio com setenta unidades,
hoje são condomínios com 700 unida-
des." E o segredo da sua agência, que
tem Cyrella, Rossi, Tecnisa, Lindemberg
e EMD entre os clientes, é simples: "Sou
parceiro do negócio e, portanto, ao
contrário de agências tradicionais que
ficam veiculando eternamente os
anúncios para ganhar mais, o nosso ne-
gócio é garantir a venda rápida dos
imóveis ofertados, para, aí sim, faturar
o nosso numa conta que envolve a efe-
tiva venda de uma unidade".

Há dois anos a Eugênio e seu con-
trolador se separaram da gigante ame-
ricana DDB, que é sócia da DM9 e à
qual havia se filiado em 2002. Este ano,
essa agência, que é líder no segmento
imobiliário no país, e seu principal cé-
rebro voltaram a ser assediados por
grupos internacionais, mas Eugênio
deu de ombros, pelo menos até agora.
"Nosso negócio é imóveis, e agora

i

muitos grupos internacionais e gran-
des agências se voltam para esse seg-
mento e têm interesse em aquisições.
Há espaço para todos, porque o movi-
mento é intenso e o setor imobiliário
está em franca expansão, mas o nosso
espaço vamos garantir suando a cami-
sa e, estou convencido disso, vamos
continuar no ranking das dez maiores
agência em compra de mídia sem pre-
cisar de parceiros que nos trazem mui-
to pouco em termos de clientes ou co-
nhecimento, embora possa emprestar
uma imagem corporativa maior."

Esse movimento intenso, verificado
neste primeiro semestre de 2007, acre-
dita Eugênio, tem a ver com os fundos
de investimentos e os bancos que deci-
diram entrar mais pesado no mercado
imobiliário. E também o interesse de
grupos internacionais em ampliar ne-
gócios no Brasil. Os dados do Banco
Central apontam que, de janeiro a se-
tembro de 2006, o setor atraiu US$ 1,23
bilhão em investimentos estrangeiros,
o que corresponde a 8,8% do total de
ingressos no país no período. Já o in-
vestimento publicitário, de acordo com
pesquisa Ibope/Monitor, cresceu 37%
de 2005 para 2006, totalizando R$ 2,081
bilhões no ano passado. Só os jornais,
segundo dados da Associação Nacio-
nal de Jornais (ANJ), ficaram com uma
fatia de R$ 1,8 bilhão no ano passado,
mas o segmento também começa a in-
vestir em revistas, internet e televisão.

As previsões do publicitário Sérgio
Amado, chairman do board e presi-
dente da Ogilvy Brasil, são ainda mais
otimistas. Ele estima que o mercado
imobiliário receberá este ano recur-
sos da ordem de R$ 50 bilhões, valor
que, com o ingresso de mais capital
estrangeiro, rapidamente poderá do-
brar, especialmente se os indicadores
do país, como a queda do risco-Brasil
e uma posição próxima ao investment
grade, se concretizarem. "Aí teremos
os fundos de pensão americanos
aportando recursos pesados, e esse se-



tor poderá contar com um fluxo ain-
da maior, sem falar na queda das taxas
de juros, que atrai também o investi-
dor doméstico para os imóveis. Os
complexos de lazer, especialmente no
Nordeste, são outro ponto de interes-
se, e há estrangeiros descobrindo o
poder dos negócios em cidades como
Brasília e Belo Horizonte."

É isso o que explica o acordo que a
Ogilvy, comandada por Amado, fechou
com a E A. V. para entrar nesse segmen-
to. "O mercado imobiliário tem se

;
mostrado um excelente negócio, os in-
vestidores europeus já o descobriram,
e decidimos entrar em campo, anteci-
pando-nos ao esperado fluxo de capi-
tal dos americanos. A opção foi por em-
presa que tem expertise na área capaz
de suportar uma demanda crescente e
entregar o serviço dentro do prazo."

Há dezesseis anos no mercado, a
EA.V., que passou a se chamar Ogilvy-
Fav Marketing Imobiliário, já assinou
150 lançamentos imobiliários desde
2000, quando pisou firme nesse terreno
e lançou o empreendimento da Ak
Realty, uma das construtoras de prédios
sofisticados que atuam em São Paulo,
depois de vencer concorrência. Hoje a
agência, que tem quarenta funcionários
e está na 50.a posição no ranking, passa
a contar com a força internacional da
Ogilvy e a ofertar serviços completos
de comunicação, apoiados e sustenta-
dos por áreas de pesquisa, mídia e pla-
nejamento estratégico do grupo inter-
nacional da rede WPP.

Sérgio Amado está convencido tam-
bém de que o fluxo de capitais euro-
peus continuará crescendo nos próxi-
mos anos. Uma idéia que também to-
mou corpo entre empresários do seg-
mento. Tanto que a Eugênio Publicida-
de será a responsável por organizar a
participação dos expositores no espa-
ço reservado ao Brasil no Salão Imobi-
liário de Madri (Sima), que ocorre de
29 de maio a 2 de junho na capital da

Espanha. Construtoras, incorporado-
res e outras empresas do setor imobiliá-
rio apresentarão produtos que já têm
força no mercado europeu, como os
imóveis de lazer no Norte e no Nordes-
te. "A nossa participação estava cres-
cendo de forma isolada e sem prestí-
gio. Graças a um trabalho do Secovi, a
presença brasileira vai ser muito mais
profissional", diz Eugênio.

Tanto otimismo tem atraído para o
setor agências que têm reputação em
propaganda de outros segmentos, a
exemplo da W/Brasil, de Washington

Olivetto; da Fischer, de Eduardo Fis-
cher; da MPM, do Grupo Ypy, de Nizan
Guanaes e presidida por Bia Aydar; e
da age., que tem a sócia Ana Lúcia Ser-
ra à frente das estratégias de negócios.
O aumento do investimento de 3% pa-
ra 4% e 5% do Valor Geral de Venda
(VGV) de um imóvel em publicidade é
outra fonte de atração.

E o que agências como a age. trazem
de novo para esse mercado? "Nós ven-
demos sonhos, não vendemos imóveis
de classificados, aqueles apenas com a
metragem e o preço, que se confundem



com os demais, mas um estilo de vida,
um endereço, a realização de um dese-
jo que é a casa própria", diz Ana Lúcia
Serra, certa de que a linguagem do se-
tor está mudando, e para melhor. "Ho-
je, anúncios do mercado imobiliário
são mais bem produzidos, buscam
atrair o investidor e também aquele
poupador que sonha viver num local
valorizado e que privilegia o seu lazer.
Não há dúvidas de que temos aparta-
mentos menores, então é preciso ofere-
cer áreas comuns que atendam a de-
manda desse consumidor, que quer
morar perto da escola dos filhos ou do
local de trabalho sem abrir mão do
conforto. São cozinhas gourmets, gaze-
bos, jardins, piscinas, salões de festa e
reuniões, que valorizam e atraem com-
pradores e investidores", diz.

Tanto que, para assegurar inovações
de linguagem no segmento, Ana Lúcia
Serra garante que a age. tratará o setor
imobiliário como qualquer outro aten-
dido pela agênica, sem criar um núcleo
específico. Ela está convencida de que
foi essa estratégia que atraiu para a age.
clientes como a Tishman Speyer —• urna

das gigantes mundiais do setor —, a Lo-
pes, a Even e a Racional. O concorren-
te Maurício Eugênio elogia a comunica-
ção que a age. desenvolveu para a Even,
que envolveu um forte posicionamento
de mercado, com lançamentos que vi-
sam atingir a classe média que busca
padrão de qualidade e preço compatí-
vel. Mas, para Eugênio, o segredo desse
segmento é um só: a venda. "Uma lin-
guagem mais sofisticada ajuda, mas o
que importa é que dê resultados."

A MPM comemora o fato de ter re-
corrido a uma comunicação de pri-
meira linha e de ter conseguido re-
sultados rápidos no lançamento do
complexo Parque e Shopping Cidade
Jardim, da JHSF, na Marginal do Pi-
nheiros. A agênica recorreu a artistas
de prestígio, como Carla Caffé, Ucho
Carvalho, Guto Lacaz, Luiz Paulo Ba-
ravellí, Marcelo Cipis, José Roberto
Aguillar e Jack Ronc, para ilustrar o
conceito imobiliário que o empreen-
dimento traz, reunindo no mesmo es-
paço torres residenciais, comerciais,
um spa e um shopping de alto padrão.
Na primeira semana do lançamento,

noventa das 150 unidades residen-
ciais foram vendidas.

Do alto da sua agência na Vila Olím-
pia, onde o sky Une da cidade se dese-
nha corn novos empreendimentos, Eu-
gênio diz que esse segmento ainda vai
representar muitos e novos investimen-
tos, e prevê uma acirrada competição
no mercado publicitário. Mas está con-
vencido de que continuará entre as dez
grandes agências e que os resorts, as re-
sidências e torres comerciais e residen-
ciais, rodeadas por praças, campos de
golfe e outras áreas e complexos de la-
zer são o futuro. A gigante Camargo
Corrêa, que fez história como grande
empreiteira nos anos 70 e 80, já mirou
esse segmento. E está lançando o Ar-
quitetura de Morar Tom Jobim, no Jar-
dim Sul, em São Paulo, de olho não ape-
nas nos que desejam realizar o sonho
da casa própria mas naqueles que, com
a queda dos juros e o temor das oscila-
ções das bolsas, correm para aportar o
dinheiro em imóveis. Com os fundos
de estrangeiros, será a vez dos resorts
ou de um misto deles, prevê Amado, da
Ogilvy, com a anuência de Eugênio, l

Mercado imobiliário deve receber este ano R$ 50 bilhões — mas
valor pode dobrar com ingresso de capital estrangeiro
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