
191 de SETEMBRO de 2008REGIONAL
RIO DE JANEIRO

Com a classe C vivendo um êxtase de consumo poucas 
vezes visto na história recente do País, o mercado publici-
tário do Estado, com o segundo maior PIB do Brasil, amplia 
sua visibilidade com o surgimento de novos anunciantes 
e outros, já conhecidos, investindo em projetos inéditos, 
como inúmeras estréias em TV. Além do segmento 
imobiliário, o varejo, um dos setores que mais crescem, 
é uma das pontas mais sensíveis do mercado carioca, 
despontando com as principais 
novidades nos últimos anos.

Com faturamento de R$ 1,7 
bilhão em 2007, sendo um dos 
maiores anunciantes do Brasil, 
a rede de varejo Ricardo Eletro 
aportou no Rio há menos de 
seis meses e já mexeu com a 
economia carioca. Só no dia 27 
de abril sete lojas iniciaram suas 
operações, e, em maio, outras 
cinco abriram as portas. A ex-
pectativa é que, até o fim do ano, 
o número de unidades chegue a 
40, um feito e tanto para quem 
concorre com nomes como Casas 
Bahia, Ponto Frio e Casa & Vídeo. 
“Fomos muito bem recebidos e 
obtivemos uma resposta rápida. 

O mercado de mídia é receptivo 
e as vendas estão dentro do 
esperado”, diz Débora Assunção, 
gerente de marketing da Ricardo 
Eletro. O ritmo da propaganda 
segue o apetite da rede para a 
conquista do consumidor carioca. 
A criação de peças supera facil-
mente num mês normal (sem 
datas comemorativas do varejo) 
150 peças. “O sucesso está sendo 
muito grande. É o mercado mais 
maduro em que já atuamos”, diz 
Euler Brandão, diretor de atendi-
mento e planejamento da Pro-
Brasil, agência que trabalha com 
a Ricardo há cinco anos. Uma das 
chaves do sucesso é o formato 
característico dos comerciais, que 
procura se encaixar no calendário 
promocional de cada Estado e 
regionalizar suas ações. “É uma 
fórmula vencedora. Chamamos 
muita atenção, além de sermos 
muito copiados”, conta Brandão. 

A Taco, por sua vez, já era uma velha conhecida dos ca-
riocas. A surpresa neste ano ficou por conta de sua estréia 
na TV, com os filmes “Jipe” e “Encontro”, produzidos pela 
Kombat Films com técnicas de animação digital e criação 
da Script, agência da marca há mais de dez anos. As duas 
produções figuraram na lista dos mais vistos do site inter-
nacional AdForum, conta Ricardo Real, diretor de criação da 
Script. Marcos Vaz, diretor geral da Taco, disse que a qualidade 

AnunciAntes

Publicidade do varejo desponta
Inclusão da classe C no target de consumo encoraja novos investimentos em ações de marketing
Carla Said Lima

da produção e o fato de ser uma estréia chamaram a atenção 
das principais emissoras. “A receptividade foi grande. Há 
veículos que dão até desconto para a gente colocar nosso 
filme na grade de programação”, cita Marcos Vaz. Segundo 
ele, a linguagem lúdica utilizada na comunicação da marca 
sempre procurou mexer com os sentidos e percepções sobre 
o produto. “Queríamos construir uma assinatura única para 
contar nossas estórias”, afirma.

Facó: novos consumidores  
atraem novos anunciantes
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Novos aNuNciaNtes em 2008

1º Ricardo Eletro  R$ 18,375 milhões

2º Global Fonex R$ 17,896 milhões

3º Dafra Motos R$ 7,172 milhões

4º Graça Editorial R$ 4,542 milhões

5º MIT Sloan R$ 4,539 milhões

6º CCR R$ 2,433 milhões

7º Rio Sport Car R$ 2,425 milhões

8º Embare R$ 2,130 milhões

9º Inmetro R$ 2,029 milhões

10º Brasil Log R$ 1,840 milhão

11º Ki Rio R$ 1,771 milhão

12º Dom Pedro R$ 1,685 milhão

13º Capemisa R$ 1,634 milhão

14º Coml Campeã R$ 1,561 milhão

15º Pole 111 R$ 1,496 milhão

Fonte: DPZ Rio, com base em números do Ibope Monitor (sem descontos)

Um dos segmentos que também tem se beneficiado 
da expansão do mercado imobiliário, que há cerca de três 
anos vem ampliando as cifras destinadas à publicidade, é o 
de eventos. A Adma Eventos, que tem se especializado no 
atendimento ao mercado imobiliário, implantou um núcleo 
exclusivo composto por nove profissionais para atender às 
exigências específicas desse segmento. São duas duplas 
de criação, quatro profissionais de produção e um de 
planejamento. Marcelo Alves, sócio-diretor da Adma, diz 
que a recente abertura do escritório em São Paulo é uma 
demonstração de que a empresa consolidou sua atuação 
no Rio. “É um mercado muito competitivo e sedento de 
novas idéias”, diz Alves. 

A Adma administra boa parte das contas das grandes 
construtoras do País: Gafisa RJ e SP, RJZ Cyrela, Brascan, 
Carvalho Hosken e João Fortes. “Isso nos dá aval para afirmar 
que, se não fazemos a maioria dos lançamentos imobiliários no 
Rio, com certeza fizemos os mais significativos e com maior 

repercussão”, assegura. Segundo ele, foram 70 eventos criados 
para o setor em 2006, e 72 em 2007. Até agosto deste ano já 
foram 52. Seguindo esse ritmo, a empresa fechará 2008 com 
faturamento 50% superior ao último exercício. O aquecimento 
do mercado imobiliário propiciou também uma ilustre estréia 
neste ano. Em 21 de agosto, o Copacabana Palace recebeu sua 
primeira convenção do setor, realizada pela Larrat Realizações 
em Marketing, que reuniu mais de 600 corretores de imóveis 
para apresentar, em nome da Rossi, um novo empreendimento 
da construtora.

Fora isso, o mercado também tem cedido espaço para 
novidades, como a construtora carioca Zayd. Luiz Otávio 
Queiroz, gerente de marketing da Zayd, assinala que, para 
lançar seus empreendimentos, a empresa tem optado por um 
estilo agressivo em seu marketing, investindo em anúncios de 
mídia impressa, outdoors, busdoors, frontlights e até mesmo 
em trio elétrico envelopado. Queiroz chama a atenção para o 
desenvolvimento de um novo tipo de marketing. “O que vemos 

vigorar hoje é um marketing inteligente, com o máximo de 
planejamento e pesquisa. É um marketing segmentado, que 
procura entender às necessidades do cliente”, ressalta. Mesmo 
com apenas nove anos de mercado, a empresa venceu no ano 
passado o Prêmio Máster Imobiliário, realizado todo ano pela 
Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobili-
ário (Ademi-RJ), na categoria Comercialização/Marketing de 
empreendimentos de pequeno porte. A Zayd é atendida no 
Rio pela Perceptiva, agência especializada no setor.

Entre as grandes construtoras, percebe-se cada vez mais 
uma tendência para a concentração das contas em uma única 
agência. O intuito é uniformizar a comunicação em torno de 
ações institucionais. No Rio, a Giovanni+DraftFCB venceu a 
concorrência da Gafisa, enquanto a DPZ conquistou a CHL. 
A Agência 3 assumiu a Rossi Residencial, uma das líderes no 
setor e no desenvolvimento de produtos para a classe C, que 
deverá, em breve, representar mais de 70% do mercado bra-
sileiro, afirma Theo Drummond, sócio-diretor da Agência 3.

Eventos atraem verbas do setor imobiliário

De capital familiar, a rede se notabilizou na propa-
ganda carioca como um anunciante de mídia impressa 
que colocou a marca entre as mais premiadas da história 
do Prêmio Globo de Propaganda, e até ajudou a inspirar 
a criação da categoria Melhor Utilização do Meio. Uma 
das táticas de comunicação tem sido trabalhar repeti-
tivamente num mesmo dia da semana, com formato 
e colocações iguais e no mesmo jornal, para gerar a 
percepção de que o anúncio está mais presente do que 
a realidade. Com grande ênfase em sua comunicação de 
varejo, a empresa já tem hoje 117 lojas, e a previsão é que 
chegue ao fim de 2009 com 150.

Outro novo anunciante que teve sua estréia há pouquís-
simo tempo na mídia é a Capemisa, atendida pela 11|21. No 
mercado desde 1º de abril, a empresa é sucessora da Cape-
mi, empresa com 47 anos de mercado e uma carteira com 
mais de 340 mil planos ativos. Hoje seu foco é o mercado 
de seguros e planos de previdência para o público C e D. Ao 
todo são 40 lojas no Brasil e pontos-de-venda diferenciados, 
como Favela da Rocinha e quiosques na Central do Brasil e 

na estação de metrô de Madureira. Uma das 
expectativas é que, em três anos, a Capemisa 
negocie ações na Bolsa de Valores. “Chegamos 
ao mercado com uma proposta ampla, de 
inclusão, de que é a seguradora para todos. 
Sempre procuramos chegar ao nosso público 
principal, e nossa comunicação tem de acom-
panhar essa diferença”, diz o presidente José 
Augusto Tatagiba. 

Prazer estendido
Uma rede que pode se orgulhar do que 

conquistou é a Prezunic Supermercados. Com 
6 anos de vida, a empresa não é necessaria-
mente nova, mas com certeza é uma das me-
lhores representantes do ramo no Rio. Desde 
o início das operações, em 2002, ela optou 
por uma campanha agressiva que destaca 
sua entrada de maneira forte e sistemática, 
consolidando sua participação no mercado e Real, da script, e vaz, da taco, empresa que estreou em TV

Peças mostram disposição das empresas do segmento em recorrer à publicidade para ampliar competitividade
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Mais do que uma marca de telefonia, um estilo de vida. 
E nada como cultura e entretenimento para incrementar o 
tempero desse modo de viver. Com isso em mente desde seu 
lançamento, em 2002, a Oi se posiciona como uma operadora 
identificada com consumidores que apreciam esporte, música, 
moda e cultura em geral. Essas são exatamente as quatro 
plataformas para as quais a empresa direciona hoje sua par-
cela não revelada dos R$ 50 milhões anuais que investe em 
marketing. Flávia da Justa, diretora de comunicação e varejo, 
diz que esses investimentos são coordenados pelo marketing 
e pelo Oi Futuro, braço da empresa para projetos do terceiro 
setor e que realiza a seleção de iniciativas dentro desse perfil. “O 
que nos diferencia é que temos uma estratégia de perpetuação 
dos eventos, usando muito a web para alavancar conteúdos 
durante e após os eventos, o que fomenta o mercado e agrega 
valor à nossa marca”, explica Flávia, ressaltando que as ações 
acontecem nos 16 Estados em que a marca já tem forte atu-
ação e nos novos mercados, como São Paulo. Para amarrar 
todas essas ações a operadora tem desde 2004 a Oi FM, 
após comprar o dial da antiga Rádio Cidade — que já está em 
outras cinco cidades e neste ano também chega a São Paulo. 
Na visão dela, a Oi é hoje, ao lado da Petrobras, uma das três 
maiores patrocinadoras da cultura no Rio de Janeiro.

Outro ponto comum nas ações apoiadas pela Oi é o foco 
em novidades. “Queremos alcançar o público jovem de espírito, 

que está aberto às mudanças, ao novo, ao saudável, ao desa-
fiador”, diz Flávia. Em cultura, além do teatro Oi Casa Grande, a 
companhia patrocina a Festa Literária de Paraty (Flip), um dos 
principais encontros literários do mundo, com a presença de 
grandes estrelas internacionais, como Salman Rushdie e Noam 
Chomsky nas últimas edições. Além da Oi FM, em música a 
empresa patrocina o Oi Noites Cariocas desde que foi relançado, 
há quatro anos. A moda também é um segmento que tem 
grande atenção da Oi, patrocinadora do São Paulo Fashion Week, 
Fashion Rio e Fashion Business, também no Rio, além do circuito 
de moda Oi Fashion Music (Belo Horizonte, Salvador e Recife) e 
do Minas Trend Preview (Belo Horizonte). 

E, como não dá para excluir o esporte dessa busca 
pelos jovens de espírito, a empresa tem mirado em talentos 
de diversas modalidades e níveis de experiência. A cha-
mada Equipe Oi tem 18 atletas apoiados individualmente 
— dentre eles, o veterano surfista Rico de Souza, a triatleta 
Fernanda Keller e os olímpicos Tiago Camilo e João Derly 
( judô), Ricardo Winicki (windsurfe), Keila Costa (atletismo) 
e Kaio Márcio e Joanna Maranhão (natação). Os esportes 
radicais são representados pelo skatista Sandro Dias e 
a patinadora de in-line Fabíola da Silva. Em outubro de 
2005, Ronaldinho Gaúcho entrou para o time, com con-
trato até 2010, e já fez dois filmes com criação da NBS, 
agência que atende a marca desde sua concepção. 

Hugo Santos
Doutor em Comunicação Social pela UFRJ e 
professor da Universidade Estácio de Sá, onde 
coordena o curso de Comunicação Social

opinião

“Quem não se comunica se trumbica”

O médico Abelardo Barbosa, mais co-
nhecido como Chacrinha, tornou famosa 
esta frase em todo o Brasil. Ele foi um dos 
maiores comunicadores da história recente. 
Como sempre acontece nesses momentos de 
raro brilho, quando, no calor da hora, o autor 
quase exala um pensamento, máxima, dito ou 
frase que depois de torna proverbial, por vários 
motivos, ele jamais imaginou a importância 
do que disse.

Já é hora, então, de retomar o Velho 
Guerreiro, passados 20 anos de seu faleci-
mento. Não é exagero elevá-lo à condição 
de filósofo da comunicação contemporânea. 
Estou me referindo a ele em função do tema 
que pretendo elencar, neste momento, com 
o objetivo de levar os leitores a uma reflexão 
sobre o negócio da publicidade e propaganda 
no Rio de Janeiro.

Sem desejar reconstituir a história da 
publicidade no Brasil, até porque grande 
parte dos leitores já tem conhecimento disto, 
e baseado na tímida bibliografia acerca da 
história da propaganda, não estaria errando 
muito se afirmasse que até a virada para a 
década de 90 o mercado do Rio de Janeiro 
viveu o melhor momento da publicidade 
nacional, posteriormente deslocada para o 
mercado paulista.

Longe de mim ser reducionista nesta 
análise. Mas é preciso lembrar que, concomi-
tantemente a este deslocamento, outras variá-
veis estavam em ação, de que são exemplos: a 
abertura do mercado brasileiro para produtos 
importados, o processo de globalização da 
economia, o desenvolvimento dos aparatos 
tecnológicos da comunicação, a mudança 
do comportamento do consumidor, inclusive 
por se transformar em “consumidor-cidadão”, 
dentre outros fatores.

Contudo, provavelmente este desloca-
mento tenha se dado, sobretudo, pela falta 
de políticas eficientes no Estado. O mercado 

carioca, durante vários anos, constatou aquilo 
que o próprio mercado denominou de “es-
vaziamento econômico do Rio de Janeiro” e 
a “migração dos grandes anunciantes e de 
diversos profissionais para São Paulo”.

Houve muita lamentação por parte do 
mercado local e pouca ação eficiente para a 
tentativa de reversão deste quadro. Evidente-
mente que tal processo de esvaziamento trou-
xe reflexos extremamente perniciosos para o 
mercado carioca: juniorização das agências de 
publicidade, fornecedores, anunciantes e veí-
culos, sem falar no processo de mediocrização 
das formas de remuneração.

Com isto, diversos profissionais, que não 
conseguiam espaços nas estruturas organi-
zacionais já formadas, partiram para a criação 

de suas próprias agências de propaganda ou 
fornecedores de serviços. Outros se subme-
teram e se adaptaram à nova realidade e, aos 
poucos, os veículos também começaram a 
sentir os reflexos deste processo: não havia 
mais o volume necessário de veiculação de 
anúncios, spots ou comerciais.

Não me parece acertado que o mercado 
publicitário carioca devesse ficar “olhando” 
para trás. Perdemos muito tempo sen-
tindo esta “dor”, em vez de procurarmos 
um “remédio” eficiente para eliminá-la ou 
atenuá-la. Por crises, todos os mercados 
passam, e muitos profissionais e empresas 
ligadas ao setor publicitário sabem disto e 
souberam, de forma exemplar, criar soluções 
para manter a sobrevivência e — por que 
não? — superar lucros.

Refiro-me a todos aqueles que criaram 
agências de publicidade mais ágeis e que ofe-
receram um atendimento mais “customizado”, 
isto é, que buscava fidelizar os clientes, con-
vidando-os a participar de forma inovadora. 
Saíram, enfim, da posição de reboque, de 
passivos no processo de produção publicitária, 
e tornaram-se mais criativos e estratégicos 
em relação ao “business” e ao resultado dos 
seus clientes.

Aqueles que prestaram atenção ao interior 
do Estado começaram a desenvolver o merca-
do publicitário em novas localidades. Aqueles 
que, dentro da mesma perspectiva do modelo 
citado anteriormente, criaram novos tipos de 
fornecedor, visaram atender à demanda das 
agências de publicidade e dos anunciantes. 
Houve ainda aqueles que criaram novos meios 
e veículos de comunicação, mais segmentados 
e, portanto, com preços mais convidativos aos 
anunciantes. Por fim, houve anunciantes que 
começaram a estruturar seus departamentos 
de marketing e concluíram que era possível 
concorrer, de forma estruturada, em qualquer 
mercado de consumo.

Diante disto, o mercado publicitário 
do Rio de Janeiro começa a reflorescer. 
A economia do Estado está vivendo um 
momento de grande desenvolvimento e 
crescimento. Se observarmos os indicado-
res oficiais, não teremos dúvidas sobre isto. 
Se acessarmos as matérias jornalísticas 
poderemos saber que as indústrias, o co-
mércio e os serviços estão se desenvolven-
do de forma altamente positiva; segundo o 
IPEA, em 2002 o Rio de Janeiro tinha 3,158 
milhões de pobres, e hoje este número caiu 
para 2,587 milhões. 

Trata-se de uma redução de 6,4% ou 
mais 571 mil novos consumidores que pas-
saram a ter acesso aos bens de consumo. 
Não obstante isto, observamos ainda o 
substancial volume de investimentos que 
são anunciados pelas empresas locais, 
nacionais e estrangeiras, quase que diaria-
mente. Se a economia vai bem, e o setor 
produtivo também, por que o mercado de 
serviços e, em nosso caso, a publicidade, 
ainda não alcançou ou não está acompa-
nhando a mesma potencialidade observada 
no mercado como um todo? Por que so-
mente os grandes anunciantes não esque-
cem de destinar verbas de reinvestimento 
em marketing? Por que, além de uma boa 
gestão, entra crise e sai crise, os grandes 
anunciantes continuam a anunciar?

Provavelmente a resposta estará no fato 
de o mercado carioca ainda desconfiar de que 
este momento tão favorável possa acabar de 
uma hora para outra. Como se fosse um conto 
de fadas, e no momento não pudéssemos nos 
entusiasmar. O mercado publicitário, incluin-
do-se aí anunciantes, fornecedores e veículos, 
apesar de estar maduro, ainda não consegue 
se enxergar desta forma. Quem enxergar pri-
meiro que está mais do que na hora de investir 
em comunicação não se trumbicará.

Portanto, viva o Velho Guerreiro! 

Oi também quer entreter
garantindo presença na mídia. “Mesmo quando tínhamos 
apenas uma loja, mostramos ser uma rede que conseguia 
bons preços com os fornecedores e nos diferenciamos dos 
pequenos varejistas”, explica Claudia Fernandes, diretora de 
mídia da QJ Comunicações. 

Com 28 lojas e a previsão de que esse número chegue 
a 29 até o fim do ano, a Prezunic mantém sua sede e seu 
foco no Estado do Rio. O slogan “É muito prazer”, as peças 
coloridas e os spots bem-humorados já são característicos 
dos anúncios que pipocam pela cidade.  Em uma semana, 
a criação troca cerca de dez vezes todas as peças, inde-
pendentemente da mídia para as quais são direcionadas. 
Outro fator de destaque é que recentemente a rede foi 
premiada como umas das 25 melhores empresas para 
se trabalhar no Rio, sendo a melhor no segmento varejo. 
“O prazer envolve todos os aspectos. Isso é essencial para 
a Andréa (Cunha, dona da rede)”, explica Tânia Marinho, 
diretora de criação da QJ. 

A ascensão paradisíaca da classe C é uma das explica-
ções para o Rio ser hoje um mercado tão fértil. É o que diz 
Marcos Facó, superintendente de comunicação e marketing 
da FGV. “Essa fatia da população está comprando de tudo e 
se alimenta do aumento de emprego com carteira assinada”, 
diz. O brasileiro compra mais e está mais exigente. “Antes a 
pessoa queria apenas uma TV. Agora ela quer uma TV de tela 
plana”, acredita Facó. Também segundo o superintendente, “a 
entrada de novos consumidores atrai anunciantes que nunca 
se aventuraram por esses canais. Com isso, o anunciante de 
pequeno porte se vê tentado a ousar em novas estratégias 
mercadológicas. E essa ação passa necessariamente pela 
televisão”, conclui. 
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