
ra Paulo Fraga, diretor executivo do gru-
po Ejesa, casa que publica jornais como 
O Dia, Meia Hora e Brasil Econômico. "É 
o Estado que mais recebe investimentos, 
de R$ 18 bilhões contra o segundo lugar, 
R$ 10 bilhões de São Paulo" diz, referin-
do-se aos gastos previstos em mobilida-
de urbana pelo Estado. Segundo Fraga, os 
setores petroquímico, petrolífero, siderúr-
gico e portuário devem ser os principais 
vetores de mudança no Rio de Janeiro. "Só 
a Petrobras tem intenção de investir US$ 
224 bilhões no Rio por conta do pré-sal." 

Tudo novo de novo 
Cidade reconstroi a auto-estima com aquecimento da economia e destaques como a animação Rio e o megaevento musical Rock in Rio, ambos de repercussão mundial 

Agenda positiva. Não há expressão que 
apareça mais repetidamente em en-

trevistas com autoridades, empresários, 
publicitários e outros agentes relaciona-
dos ao mercado carioca. Não há, de fa-
to, expressão que faça mais sentido para 
descrever a sucessão de eventos que to-
mam o calendário do Rio de Janeiro do 
que "agenda positiva" Só para citar dois 
grandes episódios deste ano, o Rock in 
Rio voltou à cidade com estrutura e set 
list de fazer sombra a muitos festivais es-
trangeiros, e aconteceu o UFC Rio, noite 
do cartel de lutas de MMA mais famoso 
do mundo, com grande repercussão in-
ternacional. Sem citar que a estreia de 
um longa-metragem em animação de 
ponta fez sucesso em cinemas do mun-
do sob o título Rio. 

Não é só 2011 que tem esse clima po-
sitivo para o Rio de Janeiro: a cidade vê 
crescer o saldo de investimentos priva-
dos há anos e a gestão de segurança pú-
blica do secretário estadual José Mariano 
Beltrame conquista admiradores desde o 
lançamento das Unidades de Polícia Paci-
ficadora (UPPs) em 2008. Da mesma for-
ma, esse clima não para em 2011: além da 
Copa, é a cidade dos Jogos Olímpicos de 
2016. Difícil conter tanta euforia. 

"Há no ar um wishfull thinking, no mí-
nimo é um pensamento positivo que pai-
ra" diz Gustavo Bastos, sócio da agência 
11:21. "Isso está fazendo do Rio de Janeiro 
a capital da economia criativa no Brasil." 
A crescente atenção direcionada ao Esta-
do inspirou o lançamento, em maio de 
2010, da Rio Negócios, uma agência que 
busca atrair investimentos para a cidade, 
formatada aos moldes da Think London. 
Em seu primeiro ano, a agência brasilei-
ra ajudou a gerar mais de R$ 750 milhões 
em negócios para o Rio de Janeiro. Sua di-
retoria é composta por integrantes de di-
versos setores da economia e, entre eles, 
está Maria Silva Marques, presidente da 

Poder aquisitivo 
Tamanho entusiasmo com a econo-

mia não passa ao largo da comunicação. 
A maioria das empresas editoriais e agên-
cias de propaganda respiram e se apro-
veitam dessa agenda positiva. Os planos 
e as metas se to rnaram mais ambicio-
sos e a percepção de mudança é ainda 
mais latente se comparado o m o m e n -
to atual com o Rio de algumas décadas 
atrás. "Acho que durante muito tempo o 
complexo de vira-lata que o Brasil tinha, o 
Rio de Janeiro tinha mais" analisa Bastos. 
"Nos anos 1960 perdeu a capital e não se 
conformou durante muito tempo. Parece 
que, em vez de procurar um caminho no-
vo, ficou esperando um retorno de uma 
posição que não viria nunca. Esse cami-
nho novo surge agora." Para Flávio Mar-
tino, diretor executivo da Giacometti, "a 
publicidade no Rio parou de chorar São 
Paulo" Segundo ele, o empresariado ca-
rioca não se ressente mais do fato de di-
versas contas importantes terem migra-
do durante as décadas de 1980 e 1990, 
quando o complexo social do Rio passou 
a afugentar negócios, enquanto o merca-
do paulista indicava uma segurança eco-
nômica crescente. "Hoje, as agências ca-
riocas sabem trabalhar as peculiaridades 
das contas locais. Tem um crescimento 
sem ressent imento e tem empresas de 
São Paulo até voltando para o Rio." 

O crescimento do operacional de co-
municação na cidade é notável. A própria 
Giacometti, que é uma agência de origem 
paulista, previa R$ 2 milhões de fatura-
mento ao ano para seu escritório no Rio 
e tinha seis funcionários em 2005, quan-
do abriu. Hoje fatura cerca de R$ 50 mi-
lhões ao ano e tem 35 pessoas na equipe. 
Martino alerta, porém, que o carioca dpve 
surfar com cautela sobre o otimismo que 
tem banhado a baía de Guanabara. "É im-
portante o carioca não se enganar, achar 
que tem a melhor economia do País... 
Tem que ser racional, pois o carioca tem 
mania de se vender muito bem. Pelo 

Empresa Olímpica Municipal, entidade 
criada pela prefeitura para orquestrar os 
grandes eventos esportivos que virão — 
Copa inclusa. "Existe um enorme inte-
resse sobre a cidade e o Estado do Rio de 
Janeiro" ela comenta. "Precisamos apro-
veitar o momento para construir um le-
gado para a população." 

Segundo Maria Silva, o calendário es-
portivo é tonificado por um complexo 
econômico que inclui a exploração de gás 
e petróleo, principalmente aquela desti-
nada à camada de pré-sal. Também ocor-
rem altos investimentos em indústria e 
tecnologia, trazendo para a região gran-
des empresas como a General Eletric, a 
IBM, a L'Oréal e a Nissan. "Esse ciclo de 
investimentos se alimenta de coisas posi-
tivas. E quanto mais você tem visibilida-
de, mais você se estrutura, mais interes-
se existe" diz a diretora. "Estamos gerin-
do o Estado do Rio de Janeiro utilizando 
as mesmas técnicas de gestão da inicia-
tiva privada" explica o vice-governador e 
coordenador executivo de infraestrutura 

do Estado, Luiz Fernando Pezão. "Plane-
jamento, metas de desempenho, remu-
neração variável são instrumentos que 
utilizamos no nosso dia a dia" afirma ele, 
que é o responsável no governo estadual 
pela supervisão dos processos envolven-
do Copa e Olimpíada. Pezão cita o inves-
timento de R$ 860 milhões na reforma e 
readequação do Maracanã e os R$ 7 bi-
lhões previstos para construção da linha 
4 do metrô até a Barra da Tijuca. "Entre 
investimentos públicos e privados, o Es-
tado do Rio de Janeiro vai receber R$ 210 
bilhões nos próximos dez anos" estima o 
vice-governador. 

"Hoje o Rio tem um potencial de in-
vestimentos que extrapola as metas para 
Copa do Mundo e Olimpíada" comemo-

Palco da fatídica derrota na Copa de 1950, Maracanã vai sediar a final do Mundial em 2014 

Embalado por diversos acontecimentos positivos que, além de Copa, incluem 
ainda Jogos Olímpicos, Rio mostra ao mercado uma cidade renovada 

Por IG0R RIBEIRO 
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Projeto Campinho Campeão, da Infoglobo, recupera e devolve espaços para jogos de futebol em comunidades carentes do Rio de Janeiro 

lado da propaganda isso pode ser ótimo, 
mas pelo dos negócios, nem tanto. Não 
pode entrar no oba-oba" alerta. Já a 11:21, 
de Bastos, espera crescer 30% neste ano, 
em boa parte devido a clientes, principal-
mente os de varejo, que também vêm se 
desenvolvendo devido ao incremento de 
renda do brasileiro. 

"A gente está apostando muito no cres-
cimento do Brasil, mas o nosso foco hoje 
está completamente voltado para o Esta-
do" afirma André Santos, diretor de ges-
tão e organização da rede de varejo Ca-
sa & Vídeo. A empresa passou, recente-
mente, por uma profunda reestruturação. 
A rede foi alvo de uma grande operação 
deflagrada pela Polícia Federal em 2008 
que descobriu irregularidades e prendeu 
a antiga diretoria. Reformulada após uma 
recuperação judicial iniciada em 2009, a 
empresa tem nova diretoria, nova gestão, 
novo estilo de negócio e novas metas. A 
Casa & Vídeo se renova, portanto, junto 
ao próprio Rio de Janeiro. A empresa in-
vestiu em governança, passou a ser au-
ditada pela Ernest & Young e começou 
a repensar sua política de comunicação. 
"A idéia agora é aproveitar esse momen-
to, essa questão da política pública pa-
ra expandir e dominar o Rio de Janeiro e 
virar uma referência no mercado cario-
ca" explica o executivo da Casa & Vídeo. 

Além de periferia e comunidades, as ci-
dades próximas dos grandes eventos tam-
bém devem se beneficiar bastante — es-
pecialmente no Rio, que concentrou uma 
grande população de baixa renda em tais 
municípios durante muitos anos. "São lu-

gares que foram historicamente abando-
nados, muito esquecidos, mas que agora 
veem surgir riqueza, muita coisa relacio-
nada à exploração do pré-sal, por exem-
plo" diz Bastos. "O Estado do Rio de Ja-
neiro vai participar de todo esse clima da 
capital sim e, de repente, até mais. Já que 
é tão restritivo promover ações perto da 
capital por conta dos acordos dos even-
tos, talvez fique mais dinâmico trabalhar 
com criatividade nessas outras cidades" 
complementa. Martino concorda: "As ci-
dades da região serrana, do interior e da 
Baixada Fluminense terão muitas opor-
tunidades. Inclusive com a final da Copa 
e com o Centro de Mídia aqui." 

A pacificação das favelas pelas UPPs 
também ajuda na recolocação do Rio co-
mo um mercado atraente para negócios. A 
Casa & Vídeo, por exemplo, inaugurou no-
vos formatos de lojas que pode funcionar 
dentro dessas localidades. "São pequenas 
lojas, com cerca de 20 metros quadrados, 
que trabalham como um ponto de venda 
virtual" diz Santos. Outra formatação po-
de chegar a 200 metros quadrados e tra-
balhar com um ponto de varejo um pouco 
mais estruturado. Uma loja já foi aberta no 
Dona Marta e para os próximos meses es-
tão previstas expansões para a Mangueira, 
Complexo do Alemão, Miguel Couto (No-
va Iguaçu) e Santa Cruz da Serra. 

Sediado no Rio, o grupo Umbria — 
dono das marcas de fast-food Spoleto, 
Domino's Pizza e Koni Store — também 
aproveita o crescimento da renda brasi-
leira para expandir franquias e projetos 
comerciais. A Domino's, por exemplo, 

Bastos, da 11:21: otimismo também se deve ao incremento do consumo nas classes populares 

planeja 150 lojas até a Copa (hoje pos-
sui 60). A Koni, que tinha oito restauran-
tes até 2008, deve abrir seu 40Q até o fim 
do ano e planeja chegar a cem até 2015. 
Além do Rio, a marca tem franquias em 
São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e em 
Portugal. "A Koni Store funcionou porque 
acabou sendo uma democratização da co-
mida japonesa, que costumava ser muito 
cara" explica Michel Jager, sócio da Um-
bria e gestor da marca de fast-food orien-
tal. "Hoje estamos investindo muito em 
shopping, de forma muito atenta ao cres-
cimento da classe C. Nossa loja no cen-
tro carioca foi destaque em faturamento, 
que aumentou em 50% nos últimos me-
ses. E é um público de renda média que 
não consumia comida japonesa e hoje 
quer encaixar uma alimentação saudá-
vel num dia corrido." 

Esse mercado ávido pelo consumo 
crescente e entusiasmado com a agen-
da positiva carioca tem batido constan-
temente à porta das agências. "Estamos 
em três concorrências cujos clientes pro-
curam agências que saibam falar às clas-
ses C" conta Bastos, da 11:21. "Os nos-
sos clientes de varejo cresceram bastante 
junto com o Brasil. Então a gente cresceu 
não só conquistando contas, mas tam-
bém acompanhando o desenvolvimen-
to de nossos clientes." O enriquecimen-
to dessas empresas também aumentou o 
padrão de cobrança de qualidade delas 
em relação a sua comunicação. "Há uma 
mudança de postura da cabeça dos clien-
tes, principalmente dos menores" explica 
Martino. "Os grandes sempre exigiram al-

ta qualidade de serviço, mas agora os pe-
quenos também estão em cima, esperam 
um retorno, pedem um planejamento... 
É um reflexo do momento, o cliente sabe 
que está ganhando concorrentes." 

Cobrança por serviços 
Diante dessa aceleração, não é só a 

qualidade do serviço das agências que é 
mais cobrada, como os serviços em geral 
estão em xeque no Rio. Cidade cosmopo-
lita, com diversidade de restaurantes, ba-
res, atividades e passeios culturais, a capi-
tal fluminense ainda sofre com a qualida-
de de serviços oferecidos por essa mesma 
estrutura. "E a desoneração dos serviços? 
Vão deixar por último?" questiona Dudu 
Godoy, presidente da Quê Comunicação, 
após listar uma série de setores da cadeia 
produtiva que já sofreu abatimento tribu-
tário visando a Copa do Mundo: constru-
ção civil, mobilidade urbana, produção 
industrial... "Não se deveria desonerar 
a folha de quem vai estar envolvido com 
esses serviços em três ou cinco anos? Ou, 
por exemplo, desonerar a folha de todas 
as empresas que se prontificarem a pagar 
curso de inglês para seus funcionários. 
Eu sou o primeiro a falar aqui na agência 
que amanhã vou contratar um professor 
de inglês se me derem uma desoneração 
de 1% no ISS!" afirma. 

Maria Silva, da Empresa Olímpica, con-
corda e reforça o compromisso da enti-
dade para tentar suprir a lacuna. "É mui-
to mais difícil transformar as pessoas do 
que executar uma obra" diz. "Mas um dos 
programas da prefeitura é universali- ^ 

Maria Silvia, da Empresa Olímpica, destaca a importância de investimento em pessoal 
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des específicas com as TVs abertas, ca-
nais fechados, nos jornais e rádios" diz 
ele. "Vai ter para tudo quan to é gosto, 
de todos os t amanhos e custos. Vai es-
tar todo m u n d o ligado na Copa." 

A Quê Comunicação venceu uma con-
corrência pela conta do Ministério do Es-
porte e, por conta disso, está mais dire-
tamente envolvida ainda. É da agência a 
campanha "O Brasil inteiro jogando jun-
to" que simplesmente conta como garoto-
propaganda o embaixador da Copa, Pelé. 
O peso da responsabilidade deixa, no en-
tanto, a agência atenta quanto a eventu-
ais informações cruzadas. "Isso nos leva 
a ter uma preocupação a mais, para não 
se aproveitar dessa relação para colher 
informações privilegiadas" explica Go-
doy. "Muitas agências optam, por exem-
plo, por fazer empresas de eventos e pro-
moções para aproveitar esse boom. Mas 
nós optamos por continuar trabalhando 
unicamente como uma agência de pro-
paganda." Outro cases citados dizem res-
peito a Petrobras, por exemplo, empresa 
que está há 13 anos com a Quê Comuni-
cação e é, por extensão, intimamente co-
nectada à prática esportiva. "Fizemos par-
te do grupo que, junto com a Petrobras, 
ajudou a formular as bases da Lei de In-
centivo ao Esporte. Estamos desde o iní-
cio da primeira reunião que a Petrobras 
foi convidada para ajudar a pensar sobre 
a lei. Colaboramos com idéias, com pro-
postas e programas" diz o empresário. 

Dudu Godoy conta, ainda, que a agên-
cia está na fase de organização de "um 
raciocínio lógico sobre o que somos ca-
pazes de fazer" A Quê tem um projeto, 
batizado Rio 14-16, que procura mostrar 
ao cliente quais são as possibilidades de 
ação visando os eventos. "É uma apre-
sentação que mostra quais coisas serão 
possíveis de serem benfeitas, destacan-
do como é interessante elas estarem no 
contexto. Fazemos workshops a respeito 
para sempre ver onde estamos e o que 
falta fazer" afirma Godoy. A agência pro-
cura ter, até o final deste ano, um plano 
de ação para 2012 com orientações des-
ses projetos para colaborar na prospec-
ção de pelo menos três empresas que to-
pem a idéia inicial. "Os trabalhos devem 
começar agora para aparecer em 2014. 
Depois não vai adiantar correr... Vai fa-
zer o quê? Comprar cota de TV para apa-
recer? Pode não dar tempo..." 

O prof i ss ional i smo que t r anspa re -
ce em diversas escalas dos preparat i -
vos para a Copa no Rio de Janeiro tem 
a judado na desconstrução de estereó-
tipos e na projeção da cidade no exte-
rior. "Tanto empresas brasileiras quan-
to estrangeiras vêm demons t rando in-
teresse crescente em associar sua ima-
gem à do Rio, que virou uma grife dis-
putada e capaz de agregar valor a qual-
quer marca de renome" diz Maria Silva. 
"Também temos verificado o aumento 
do interesse das empresas em se insta-
lar ou criar representações no Rio pa-
ra fornecer p rodu tos e serviços." Para 
a pres idente da Empresa Olímpica do 
Município, t amanha atração extrapola 
os benefícios voltados un icamente pa-
ra a capital f luminense , ge rando ver-
dadeira curiosidade sobre o Brasil co-
mo um todo. Se o Rio de Janeiro nunca 
deixou de ser um cartão-postal do Pa-
ís m e s m o em sua fase instável, imagi-
ne força que ganha agora esse históri-
co símbolo nacional. 

zar o ensino de inglês nas escolas muni-
cipais. Somos responsáveis por ensino 
fundamental e até 2016 todas as 1.065 es-
colas municipais vão ensinar inglês para 
todas as séries." Maria Silva reforça que 
o município também está "trabalhando 
para aprimorar o serviço no setor públi-
co." André Santos, da Casa & Vídeo, reco-
nhece na rede uma própria deficiência de 
serviço que agora eles buscam melhorar: 
"Uma das coisas que discutimos é que a 
gente é muito forte na venda de ventila-
dores de teto, ar condicionado, etc. Mas 
não vende o serviço de instalação, só a pe-
ça. Então essa poderia ser uma vertente a 
se explorar que é uma das coisas que es-
tão no nosso plano de desenvolvimento 
do negócio." Para Martino, o Rio é "uma 
cidade vocacionada a serviço, mas ainda 
deixa desejar em algumas áreas. Então 
vai ter muita oportunidade de negócio 
para quem souber investir nisso. Princi-
palmente na capacitação." 

Discurso em conjunto 
Ao lado dos veículos que buscam ofe-

recer produtos diferenciados para gerar 
interesse no mercado (leia matéria nes-

Campanha da Quê para o Ministério do Esporte: Pelé como protagonista 

ta página), agências e clientes t ambém 
procuram acertar o discurso para tra-
çar estratégias de longo prazo. "Muitos 
clientes já pensam em qual tipo de co-
ta menor, local, poderá garantir algu-
ma comunicação de mídia exterior" diz 
Gustavo Bastos, da 11:21. O publicitá-

rio acredita que, mesmo havendo mui-
tas dúvidas a respeito da administração 
desses patrocínios, essa "já é uma pre-
ocupação grande de a lgumas empre -
sas". Martino, da Giacometti, diz que o 
fechamento das cotas da Fifa não será 
um problema. "Pode haver oportunida-
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dpalmieri
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Oportunidades da Copa, São Paulo, p. 8-12, 7 nov 2011.




