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De olho no que o Rio de Janeiro vai contabilizar nos 
próximos anos, as agências de publicidade cariocas e 
também aquelas que estão radicadas na capital flumi-
nense estão se preparando para os grandes eventos 
esportivos que estão por vir. As empresas estão au-
mentando equipes e projetando ganhos para o mercado 
publicitário local, que manterá, segundo os profissionais 
da área, a vocação que já domina, além de atender à 
demanda de outros setores que irão se fortalecer na 
cidade, como o marketing esportivo e o imobiliário. Uma 
boa briga deverá acontecer na cidade com a chegada de 
mais empresas e mais investimentos. E a criatividade, 
aliada à flexibilidade são a receita que as agências locais 
e os escritórios das que têm sede em outras cidades 
colocam como prioridade para garantir seu espaço.

Cyd Alvarez, presidente da Associação Brasileira 
de Propaganda (ABP) diz que o perfil das agências 
cariocas é de criatividade. Tanto assim que muitos de 
seus profissionais são “exportados” para outros Esta-
dos. Para ele, as mudanças que estão acontecendo no 
Rio de Janeiro seguem padrões semelhantes aos que 
ocorrem em outros mercados. “São mudanças como a 
revisão do modelo de trabalho em função da área digital, 
revisão dos processos internos tornando a comunicação 
cada vez mais integrada e consistente, implantação de 
cultura de gestão de processos, necessidade de gestão 
mais técnica do negócio, importância da gestão de re-

cursos humanos, para citar algumas áreas prioritárias 
de desenvolvimento das agências”, diz.

Para ele, o mercado carioca é “a noiva” dos próximos 
anos. “Muitas empresas e muitas agências estão olhan-
do para o mercado do Rio com enorme interesse. De 
repente, todo mundo ficou ‘apaixonado pelo Rio’. E com 
razão. Pelo próprio crescimento da cidade e do Estado, 
pela percepção de desenvolvimento, de melhora da qua-
lidade de vida e, principalmente, 
em função dos grandes eventos 
que teremos na cidade — Copa 
e Olimpíadas. Portanto, é o mo-
mento de empresários cariocas 
e de outros Estados investirem 
aqui”, destaca.

Clóvis Speroni, que é presi-
dente da Abap-Rio (Associação 
Brasileira de Agências de Publi-
cidade-RJ) e um dos sócios da 
Agência3, diz que no Estado 169 
agências são certificadas pelo 
Conselho Executivo de Normas-
Padrão (Cenp), sendo 130 na 
capital e 39 no interior. A maioria 
das empresas, diz ele, é de peque-
no e médio porte e no cenário do 
mercado carioca, misturam-se as 

filiais de grandes agências paulistas, presentes há algum 
tempo no Rio.  No primeiro semestre, a publicidade 
cresceu quase 30% no País, comparado ao primeiro 
semestre de 2009, um semestre de crise. Para Speroni, 
o crescimento no segundo semestre deve ser em torno 
de 10% no País, pelo aquecimento da economia e o Rio 
deverá acompanhar este crescimento nacional. 

“O mercado está bem aquecido e o Rio está 
atraindo novos investimentos. 
Temos aqui agências de origem 
genuinamente cariocas e que 
estão produzindo um trabalho 
competente, como NBS, Art-
plan, Agência3, Binder, Script, 
Giovanni+DraftFCB, Staff, Casa 
da Criação, entre outras. Em um 
outro cenário, temos filiais das 
grandes agências paulistas que 
atendem há muito tempo clien-
tes locais, como JWT, Ogilvy, W/
McCann, DPZ, F/Nazca, Publicis. 
Nos últimos dois ou três anos, 
chegaram novos players de ou-
tros Estados como a Heads, Grey, 
Neogama/BBH, MPM, Nova SB, 
Master, Eugenio, Agência Nacio-
nal, entre outras. Algumas 

Novos tempos para  
o mercado publicitário
Grandes eventos esportivos prometem fortalecer praça carioca  
nos próximos anos e ampliar geração de negócios e oportunidades
Erica Ribeiro

capa

à
Clóvis Speroni, da Abap-Rio: “O mercado está bem 
aquecido e o Rio está atraindo novos investimentos”
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Com a expectativa de grandes oportunidades nos 
próximos anos, agências paulistas também aumen-
tam o foco no mercado carioca. Por outro lado, as 
empresas flumenenses investem mais para garantir 
participação no mercado local. Fernando Mazzarolo, 
presidente da WMcCann, reforça a importância do 
mercado carioca para a empresa, que está cada 
dia mais integrada ao cotidiano da cidade. “Temos 
clientes que têm atuação exclusiva no Rio e outros 
com sede na cidade, o que faz com que tenhamos um 
grande envolvimento e um entrosamento forte com o 
ambiente carioca. As Olimpíadas e a Copa do Mundo 
criam um mercado de grandes oportunidades. O 
Rio sempre foi uma porta do Brasil para o mundo, 
e esses eventos o colocam em grande evidência. 
As atenções se voltarão para o nosso País nestes 
próximos anos, o que trará grandes oportunidades 
a curto prazo”, ressalta.

Para ele, as agências que entendem e sabem 
analisar as oportunidades, e assim, oferecem o 

melhor para seus clientes, vão ter espaço no mercado 
publicitário do Rio. 

“A WMcCann já nasceu como a maior agência no 
Rio de Janeiro. O que nos motiva é a possibilidade de 
gerar boas oportunidades para nossos clientes, além 
de, claro, campanhas que entrem para a cultura po-
pular do País. Eventos esportivos de grande expressão 
atraem grandes marcas. Nós já estamos pensando em 
estratégias de comunicação para que nossos clientes 
possam aproveitar estas oportunidades. Com a Copa 
do Mundo, a Alemanha registrou um crescimento de 
5,1% no faturamento da publicidade, em 2006. No 
Brasil, esse número deve aumentar. Além disso, serão 
feitos enormes investimentos e grandes intervenções 
urbanas que trarão mais possibilidades e oportunida-
des”, diz ele.

O presidente da Quê Comunicação, Eduardo de 
Godoy Pereira, diz que o mercado paulista andava no 
pensamento da empresa há cinco anos, quando o Rio 
estava vazio e sem perspectivas. Agora, afirma ele, a 

Ponte-aérea Rio-SP

situação mudou. “Voltamos às origens e nos voltamos 
para o Rio. Temos uma filial em São Paulo, mas valori-
zamos cada vez mais o Rio”, destaca, enfatizando que a 
cidade viverá um grande salto nos próximos anos e irá 
se inserir no contexto de eventos de grande porte, que 
terão o Rio como sede, abrirá caminhos para o mercado 
e para muitos outros setores.

Adilson Xavier, presidente da Giovanni+DraftFCB, 
afirma que investir no Rio é uma “atitude histórica” 
de sua empresa. “Quando retornei à Giovanni há 14 
anos, o Rio era tido como um mercado em queda. 
Mas enquanto todos encolhiam, buscávamos ace-
lerar. Agora, fazemos isso novamente. O Rio vive 
uma oportunidade única, que reforça as vocações 
da cidade e traz novas. O mercado publicitário é re-
sultado da saúde econômica e da pujança cultural. E 
isso vem acontecendo no Rio. Temos a revitalização 
da zona portuária, temos um investidor apaixonado 
pelo Rio e que é a maior fortuna do País, o Eike Ba-
tista. Tivemos no primeiro semestre um crescimento 
de 148% na abertura de empresas no Estado. E se 
tem empresa nascendo, tem anunciante nascendo 
também”, comemora Adilson.

A Giovanni, diz ele, reforçou equipes, vai investir em 
vertentes do marketing esportivo e considera que o Rio é 
hoje uma cidade para investimentos. Algo que o próprio 
mercado publicitário precisa olhar, com o pensamento em 
crescimento global. “É preciso deixar de pensar pequeno. 
Já passou a época. O Rio é do mundo e por isso mesmo 
é preciso se aprimorar e criar mecanismos sustentáveis 
nesses tempos de prosperidade para que eles perdurem. 

Para Fernando Mazzarolo, da WMcCann, mercado carioca gera boas oportunidades
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Luiz Carlos Franco, da Ogilvy: “Nosso objetivo é ser a maior agência de nível internacional no Rio”

Adilson Xavier, da Giovanni+DraftFCB:  
“Já passou a época de pensar pequeno”

Ivan Marques, da F/Nazca, diz que mercado carioca 
responde por 30% da receita global da agência.
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das cariocas estão em processo de expansão para 
outros mercados, principalmente São Paulo. Iniciativas 
mais recentes partiram da NBS, Artplan, Staff e 11/21”. 

A 11/21, dos sócios Gustavo Bastos e Ronaldo Conde, 
é uma das que abriram filial em São Paulo em 2009 
e agora, depois de uma pesquisa junto aos clientes 
das duas praças, mudou também de nome, para 11/21 
Simplicidade Criativa. O presidente da Abap-Rio reforça 
que o perfil do cliente carioca é predominantemente 
das áreas de varejo, mercado imobiliário e serviços. 
“Este perfil de cliente necessita de agências ágeis e 

com custos de produção acessíveis. Para dar respostas 
rápidas, as agências precisam estar bem estruturadas e 
com boa gestão operacional. É importante estar muito 
atento ao crescimento da mídia digital, pois é neste meio 
que os clientes podem obter resultados mais positivos 
e rápidos para seus investimentos”, diz.

Speroni destaca que a tendência para os pró-
ximos anos do mercado do Rio fez parte de uma 
pesquisa que a Abap-Rio e a Retrato Consultoria e 
Marketing realizaram em 2007. “Foi uma pesquisa 
qualitativa com grandes, médios e pequenos 

Assim, o mercado carioca ganha musculatura porque 
quem está ‘bombando’ hoje no País, sem dúvida, é o 
Rio”, reforça Adilson.

Antonino Brandão, presidente da NBS, também 
otimista, espera pela concorrência acirrada nos 
próximos anos no mercado do Rio. “Vai ser uma 
década de crescimento e otimismo e as agências 
que ainda não estão no Rio terão que fincar pé aqui 
e vão querer surfar nessa onda. Mas com a estrutura 
das empresas que estão aqui hoje, para fincar o pé 
terá que ser de forma estruturada. Também acredito 
que, nessa onda, muitos profissionais cariocas, que 
foram para outros Estados, vão acabar sendo repa-
triados”, prevê.

Luiz Carlos Franco, diretor da agência Ogilvy 
no Rio, acredita que mais anunciantes vão olhar o 
mercado do Rio nos próximos anos. No entanto, ele 
projeta que em termos de volume financeiro e de 
negócios, somente a partir de 2012 as mudanças 
vão acontecer. “Haverá movimentação nas áreas de 

infraestrutura, serviços, eventos e publicidade. Isso vai 
se intensificar a partir de 2012 ou até antes, quando 
haverá um outro olhar para o Rio. O mercado carioca 
para a Ogilvy tem sido de crescimento contínuo nos 
últimos três anos, com um portfólio consistente e 
uma estrutura que não deixa a desejar a nenhum es-
critório internacional da Ogilvy. Já crescemos a partir 
do Rio com campanhas para a América Latina e até 
campanhas globais. Nosso objetivo é ser a maior 
agência de nível internacional no Rio e estamos nos 
preparando para ser a porta de entrada da cidade 
dentro da network da Ogilvy”, defende Franco.

Ivan Marques, sócio-diretor da F/Nazca, diz 
que, passados 12 anos com presença no Rio, a 
empresa segue atenta ao mercado carioca, que 
hoje responde por 30% da receita global da F/
Nazca. Para ele, passados os efeitos da crise em 
2009, é hora de olhar o futuro do mercado carioca. 
“Teremos oportunidades em vários setores, como 
o imobiliário, por exemplo, no qual haverá uma 
significativa movimentação que vai trazer novas 
marcas que poderão necessitar de uma agência. 
Marketing esportivo é outro setor em ebulição. Va-
mos estudar como estar nesse segmento, porque 
ele vai além do que é entendido hoje”, afirma.

Antonino Brandão, da NBS: “Nessa onda, muitos 
profissionais cariocas, que foram para outros Estados,  
vão acabar sendo repatriados”

Rodolfo Medina, da Mohallen/Artplan: “Hoje, temos 140 profissionais só no Rio e estamos contratando”
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A DPZ, paulista de nascimento, se radicou na 
capital fluminense com a DPZ Rio, presente há 40 
anos na cidade. A agência, que viveu os tempos de 
“vacas gordas e magras”, se orgulha de nunca ter 
deixado de investir no Rio. Agora, se prepara para 
mais um momento positivo da cidade. Ronaldo 
Rangel, sócio da DPZ Rio, afirma que a agência 
investirá cada vez mais no mercado carioca e para 
isso lançou a DPZ Rio 10.

“Em nenhum momento pensamos em sair do 
mercado e acreditamos no investimento no Rio. Em 
outubro, enquanto todos badalavam a conquista 
das Olimpíadas e as pessoas não dimensionavam a 
importância dessa década para a cidade, quisemos 
marcar essa posição como uma empresa que acre-
ditou no Rio, em qualquer período e, com o braço 
de negócios DPZ Rio 10, ratificar essa parceria, em 
projetos que tenham como foco o desenvolvimento 
da cidade em todos os setores. Temos no mínimo 
dez anos de um calendário fantástico no Rio de 
Janeiro e a DPZ Rio 10 tem mais de 50 projetos 
voltados para o desenvolvimento do Estado”, adian-
ta Ronaldo Rangel.

A DPZ, diz ele, se desenvolveu com o apoio do Rio 
para Vitória e Brasília, com contas governamentais. 
“Temos uma estrutura menor nestes locais. O Rio 
dá suporte quando há demanda.” O mercado imo-
biliário é um segmento que vem crescendo na DPZ 
com o cliente CHL, que possui empreendimentos 
populares  e de grande porte. Rangel diz que a DPZ 
Rio participa de todos os detalhes da comunicação 
da CHL, que ele considera um importante cliente no 
segmento privado.

“É um cliente emblemático nesse segmento 
competitivo e que escolheu a parceria com a DPZ”, 
diz Ronaldo, acrescentando que além dos clientes já 
conquistados, como Coca-Cola e Souza Cruz que são 

de conhecimento. “Isso faz com que as agências de 
pequeno porte produzam com a mesma qualidade 
das de grandes. O que as separa é a quantidade 
de demanda que atendem. Outra mudança no 
modelo das agências, não só no Rio, é que há 20 
anos a publicidade abraçava mais de 80% das 
verbas de marketing dos grandes anunciantes. 
Hoje, este número já circula perto dos 40% e isto 
ocorreu devido ao enorme número de ferramentas 
de marketing que são capazes de ser eficientes e 
eficazes, tal como as clássicas campanhas, mas, 
às vezes, representando custos mais em conta. 
Logo, a agência do futuro é a que interage com 
a internet de forma clara e profunda, marketing 
direto, de relacionamento, promocional, de CRM, 
assessorias de imprensas, relações públicas “, 
ensina o professor. 

Dpz cria braço de negócios 
para desenvolvimento  no RJ

antigos na agência, a prospecção continua. Recentes 
conquistas como a Firjan e o governo do Estado do 
Rio são marcas “carioquíssimas”, como diz ele, para o 
portfólio da agência.

Uma das novidades é o desenvolvimento do 
projeto de branding e de novas embalagens para 
toda a linha de produtos dos sorvetes Itália, também 
carioca. “Agora, há um casamento com a DPZ, uma 
parceria que ficamos muito felizes em participar”, 
afirma Ronaldo Rangel. 

Mais uma vez, o marketing esportivo entra em 
pauta. Para Rangel, o universo esportivo vai crescer e, 
assim como a DPZ Rio 10 abriu o foco para o desen-
volvimento do Rio, cabe a busca por outros parceiros. 
“Estamos com várias frentes abertas de parceiros para 
acordos operacionais focados em marketing esportivo. 
Existe uma alta especialização nesta área. Nosso projeto 
neste segmento está embutido no desenvolvimento 
da DPZ em ações. Estamos abertos a acordos e joint 
ventures na área. Mas não vamos criar uma empresa 
só para isso”. 

Royalties do petróleo
Para Giovani Marangoni, professor de Criação Publi-

citária da ESPM-RJ, depois de um esvaziamento de de-
mandas nos últimos 20 anos, o Rio deverá ter incentivos 
mais importantes do que a Copa e as Olimpíadas. “Os 
royalties do petróleo já têm sido um grande incentivo. 
Mas há a necessidade de que se revigorem as políticas 
capazes de atrair indústrias e grandes empresas para 
o Rio a partir, por exemplo, de políticas fiscais menos 
dispendiosas do que as oferecidas por outros Estados 
para as empresas, anunciantes potenciais”, lembra o 
professor.

Para ele, o mercado carioca de publicidade é 
dominado por empresas que detêm grandes fatura-
mentos. Mas há o que ele chama de horizontalização 

clientes. Apesar de passados três anos, acredito que 
as expectativas dos clientes cariocas permanecem as 
mesmas, ou seja, o que importa é ter uma agência 
que seja proativa, parceira, ética, talentosa e que 
tenha expertise em algum segmento de mercado, 
como varejo, imobiliário, educação, entre outros. Há 
uma tendência de não se criarem mais as chamadas 
“house-agency” em função da complexidade e dos 
altos custos de operação para uma estrutura dedi-
cada exclusivamente a um único cliente.

Rodolfo Medina, que preside a Mohallen/Artplan, 
afirma que sua empresa vem crescendo pelo menos 
30% ao ano no último quadriênio e que, para isso, foi 
necessário buscar profissionais de fora do Rio. “O grupo 
está bem estruturado com a agência e a Dream Factory, 
nosso braço de eventos. Somos um dos principais 
players da cidade e para isso o que temos que fazer 
é capacitar a empresa com os melhores profissionais. 
Hoje, temos 140 profissionais só no Rio e estamos 
contratando. Temos um perfil muito próximo ao que o 
Rio vai viver, pensamos a comunicação integrada. São 
projetos muito grandes e é preciso estar preparado”, 
destaca Rodolfo Medina.

Para ele, o mercado do Rio é essencialmente de 
serviço e varejo e ele avalia que isso não vai mudar. “Mas 
o Rio vai ganhar um espaço que perdeu anos atrás e 
o mercado vai correr atrás disso, nós vamos. Mas a 
vocação vai ser mantida, sendo que as demandas de 
outros setores vão chegar mais forte ao Rio”, diz. De 
olho no marketing esportivo, a Artplan tem seu braço 
estruturado que é a Dream Factory Esportes. Rodolfo 
Medina diz que a empresa está cada vez mais investindo 
em capacitação.

Maior flexibilidade
Para Átila Alexandre Nunes, sócio-diretor da Agên-

cia Trato, por conta do tamanho do mercado carioca, 
as agências acabam sendo mais flexíveis e criativas e 
isso se torna um ponto a favor. “A minha experiência 
comercial diz que agências tradicionais de propaganda 
prosperam em um ambiente no qual o mercado é gran-
de e cujas empresas têm fôlego financeiro para investir 
elevadas quantias em campanhas de mídia. Como o 
mercado carioca é significativamente menor do que o 
de São Paulo, aqui as agências têm que ser muito mais 
flexíveis e criativas na concepção de ações que fujam da 

mídia tradicional. Os cariocas são lançadores de moda, 
comunicativos e muito ativos.” 

A Casa da Criação Propaganda, dos publicitários 
Noel De Simone e Marcos Calvi, está no mercado há 
mais de dez anos e, segundo De Simone, decidiu criar 
o Grupo Casa da Criação, em função da percepção 
das características econômicas do Estado do Rio e 
do tipo de necessidades de comunicação dos clientes. 
“O fato de estarmos estruturados desta maneira nos 
deixa em totais condições de atender à demanda que 
certamente surgirá com os novos investimentos que o 
Estado receberá em função da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas. Quanto às agências que vão e voltam, 
entendo como posturas meramente oportunistas em 
função de negócios específicos”, conclui Noel.

Para Gabriel França de Carvalho, diretor do Grupo 
Scama, uma das necessidades do mercado carioca é por 
agências que trabalhem de maneira mais polivalente. 
“Os clientes daqui precisam de agências que consigam 
trabalhar suas verbas de uma maneira mais criativa 
e abrangente, muitas vezes fugindo dos veículos de 
massa. Desde 2002, abrimos a Scama Dois justamente 
para ampliar a nossa área de atuação. Ela surgiu 

Peça criada pela DPZ Rio: recentes conquistas como  
a Firjan e o governo do Estado do Rio são marcas 
“carioquíssimas” no portfólio da agência
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O mercado carioca de agências digitais vai passar, em 

breve, pelo seu primeiro censo, com o objetivo de saber 

quanto este mercado movimenta e quais são as demandas 

de empresas e seus clientes. O censo será realizado pela 

Associação Brasileira das Agências Digitais (Abradi-RJ) 

e deverá começar nos próximos dois meses. Segundo o 

presidente da entidade. Sergio Carvalho, o mercado digital 

no Rio cresce em ritmo acelerado, seja nos segmentos 

full service ou em áreas específicas como games, mobile 

e marketing digital. O Rio tem filiados à Abradi-RJ, 31 

empresas e deve fechar o ano com 50 associadas. “Mas 

este é um mercado bem maior, o que o próprio censo vai 

mostrar,” avalia Carvalho.

“Vamos repetir no Rio a metodologia do censo que 

a Abradi faz em âmbito nacional. Mas mesmo sem o 

levantamento, conseguimos perceber que o mercado no 

Rio se expande de forma vigorosa. Há empresas com 

apenas dois, três anos que já trabalham com uma boa 

carteira de clientes. Os caminhos para este mercado são 

muitos, com agências full service, agências voltadas para 

mídias sociais, tecnologia, games. Não falta espaço. E o 

nosso censo vai mostrar quanto somos e quanto este 

mercado movimenta em negócios”, espera Carvalho, que 

também é sócio da agência Sirius Interativa. 

Além do Rio
Carvalho afirma que, hoje, as agências digitais 

cariocas não planejam crescer só em seu mercado 

local. Algumas já abriram escritórios em São Paulo, 

Brasília e Espírito Santo ou, se ainda não abriram, 

já atendem a estes mercados. Para ele, a tendência 

é que a presença física das agências digitais do Rio 

nestas e em outras praças, aumente. Um dos motivos 

é a qualificação dos profissionais. “O Rio tem alguns 

dos melhores centros educacionais do País, forma 

profissionais qualificados para o nosso mercado. O Rio 

é, sem dúvida, um polo cada vez mais reconhecido de 

inovação e criatividade”, assinala.

Para ele, mesmo com as investidas das grandes 

agências de publicidade na plataforma digital, há espaço 

para todos e muitas agências especializadas se tornam 

parceiras das maiores em segmentos em que a espe-

Mapa  
digital

para atender à crescente demanda do mercado digital e 
existe até hoje, adaptando-se constantemente. Temos 
feito todas as ações digitais do pH, acabamos de lançar 
o site da produtora Cinerama e estamos elaborando 
diversos projetos para mobile”, contempla Carvalho.

Ricardo Real, sócio-diretor geral de criação da 
agência Script, decidiu há cerca de três anos investir 
no crescimento da agência, não só em equipamen-
tos como no que chama de “inteligência estratégica”. 
“Resolvemos pensar em projetos que vão trabalhar 
o Rio como sede de atividades inovadoras. Dentro 
desse conceito, a agência desenvolveu um projeto, 
que deve ser implementado em junho de 2011. O 
projeto se chama LOVINRIO onde, por uma se-
mana, a cidade incentiva o turismo, o varejo, tudo 
que envolve uma data que é comemorada um dia 
apenas, que é o Dia dos Namorados. Este é somente 

um dos projetos em andamento e que mostram o 
potencial da cidade para a realização de diferentes 
eventos”, diz Real.

André Gomes, diretor do escritório carioca da 
agência Grey, com sede em São Paulo, diz que a 
empresa, que há quatro anos está no Rio, conta hoje 
com 15 profissionais. Ele aposta no crescimento da 
cidade e, com ele, anos promissores para o mercado. 
“O escritório vem crescendo. Mas a decisão de montar 
uma estrutura no Rio nunca foi fácil. Todos os anos 
vemos agências fechando as portas ou reduzindo 
equipes, assim como vemos outras se estruturando, 
apostando no Estado. Nós optamos por uma estru-
tura mais leve. Vivemos um momento especial no Rio. 
As perspectivas são as melhores possíveis. A Grey só 
pensa em se fortalecer. Nunca tivemos seis anos tão 
promissores pela frente”. 

Mas, segundo Gomes, nem todas as oportunida-
des geradas pelo bom momento do Rio de Janeiro 
serão convertidas em negócios para nossa indústria. 
“A euforia é boa e faz bem para nós, cariocas. Ela deve 
ser transformada em energia para impulsionar nosso 
time, nossos clientes, mas não pode justificar decisões 
precipitadas”, diz, cauteloso. 

Na agência Staff, Eduardo Moncalvo e Cahique Equi 
acreditam que o novo astral do Rio vai gerar uma onda 
de boas oportunidades e que, com a aproximação da 
Copa e das Olimpíadas, o setor de serviços terá um 
grande incremento com o mercado publicitário acompa-
nhando na mesma proporção. Recentemente, a agência 
conquistou a conta do FGTS, ligada ao Ministério do 
Trabalho e mais uma vez entra na lista das que defen-
dem que as agências cariocas são mais independentes, 
soltas e criativas no conteúdo e no formato.

cialização é necessária. Sobre a demanda de anunciantes, 

Carvalho considera que a cada dia as empresas reconhecem 

a necessidade do digital em seus negócios e na comunica-

ção. “Na Sirius temos recebido muita demanda por portais 

corporativos que ofereçam ferramentas de interatividade. As 

empresas não querem mais sites estanques, buscam dife-

renciais. Os projetos hoje são mais complexos, o que reflete 

o amadurecimento do mercado anunciante e das agências. 

Ninguém quer mais ficar fora do digital”, destaca ele.

Metamorfose operacional
A Kindle, que nasceu como uma agência tradicional, 

tornou-se uma operação full service. Hoje, além do Rio, 

abriu um escritório em São Paulo e em quatro anos pas-

sou de apenas dois para 40 funcionários, que atendem 

a clientes como Embratel, SporTV, Telecine, Globo, UOL, 

Star One. Para Bruno Chamma, sócio da Kindle, é visível o 

crescimento de agências focadas em mídia online, gestão 

de conteúdo e outras áreas que necessitam de pessoal 

especializado. “Como sócio da Kindle, posso afirmar que 

o mercado de comunicação digital no Rio de Janeiro está 

pegando fogo. O número de agências digitais avança 

rapidamente, acompanhando diretamente o crescimento 

da demanda dos clientes, que hoje já identificam diversas 

vantagens da comunicação digital. Como resultado deste 

crescimento, notou-se a opção estratégica de algumas 

empresas de se especializar em nichos específicos. No 

Rio, hoje, temos agências focadas em mídias sociais, mídia 

online, gestão de conteúdo online, e-mail marketing, TI”, 

comenta Bruno Chamma, 

A agência Scama abriu a Scama Dois para atender a 

demandas do mercado digital. “Acabamos de lançar o site da 

produtora Cinerama e estamos elaborando diversos projetos 

para mobile”, diz Gabriel França de Carvalho, diretor do grupo 

Scama, reforçando a afirmação do presidente da Abradi-RJ 

quanto ao crescimento do setor no Rio. 

Erica Ribeiro
Para Carvalho, da Abradi-RJ, o  
mercado local cresce de forma vigorosa

Equipe da Kindle que, após adotar o modelo de agência full service, expandiu sua operação para além do Rio de Janeiro
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Regional Rio de Janeiro, São Paulo, p. 8-14 , 27 set. 2010.




