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Impulsionado por setores como esporte, 
turismo, óleo e gás, mercado digital carioca 
vive inédito e positivo momento 
Por Juliana Porto 

nquanto o sol reina nas praias 
lotadas de janeiro a dezem
bro, um movimento diferente 
brilha pelo asfalto do Rio de 
Janeiro. Empresas, pessoas e 
ideias estão desembarcando 

para reinventar a Cidade Maravilhosa -
de volta ou pela primeira vez - e disputam 
seu espaço na areia. Inspirados nos gran
des eventos como a Copa do Mundo e a 
Olimpíada, as duas grandes atuais musas 
da capital fluminense, e turbinados prin
cipalmente pelo segmento de óleo e gás, 
os negócios da cidade voltaram a ver e ser 
vistos, impulsionando consigo o mercado 

publicitário carioca. 
0 charme da cidade sempre foi uma fon

te de inspiração para lançar tendências 
de moda, beleza e comportamento para 
o Brasil e para o mundo. E as marcas que 
querem ou que pretendem ter um alcance 
nacional devem enxergar e ter este merca
do — que possui uma forma de conversar 
única — como um de seus pontos de parti
da. Mas os tempos são outros e a forma de 
fazer negócios e anúncios também mudou. 

"O mercado está bem aquecido. Nenhu
ma agência digital tem do que se queixar", 
disse Roberto Brício, diretor da Associa
ção Brasileira das Agências Digitais do 

Rio de Janeiro (Abradi-RJ). A associação 
atualmente tem 40 associados, número 
que pode chegar a 60 até o final do ano, de 
acordo com as projeções de Brício. Segun
do ele, o fato de que grandes empresas na
cionais baseadas na cidade e no Estado, 
como Petrobras, Souza Cruz e Vale, con
tratam agências digitais do Rio de Janeiro 
é a prova da qualidade do produto ali de
senvolvido. E, depois dos pesados inves
timentos previstos para a Copa do Mundo 
e Olimpíadas e também para o setor de 
petróleo, o trabalho continuará. "Teremos 
um legado. Os resultados virão a reboque 
se as empresas souberem aproveitar." 
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As agências já entenderam que o marke
ting digital é parte importante neste pro
cesso e estão investindo pesado nas equi
pes que estão aportando na cidade. Nos 
últimos meses, nomes como a norte-ame
ricana Huge e a DM9 já anunciaram novos 
escritórios cariocas, enquanto outras que 
já estão bem instaladas na cidade, como a 
Ogilvy, reforçam a atuação no setor. 

"O Rio é a indústria criativa do País. O 
que a gente faz aqui tem forte repercus
são. É um grande mercado-teste de cria
tividade", avalia Álvaro Rodrigues, sócio 
e vice-presidente de criação da DM9Rio, 
fi l ial que tem pouco mais de seis meses 
de operação, com contas como Submari
no e Shoptime. Acreditando no potencial 
do consumo, a agência está avaliando ou
tros possíveis novos clientes. "A DM9Rio 
é o jeito do Brasil entender o Rio e o jeito 
do Rio entender do Brasil, este é o nosso 
slogan. Estamos mapeando as contas que 
têm essa relevância e identidade com o 
perfil de comunicação que a estamos im

primindo", afirmou Rodrigues. 
Já a Huge, empresa de design estratégico 

e experiência do usuário com sede em Nova 
York e escritórios em Los Angeles e Londres, 
escolheu o Rio de Janeiro como sede no 
Brasil, após a vitória em uma concorrência 
internacional realizada por uma empresa 
brasileira do setor financeiro ainda manti
da em segredo, em um momento em que o 
escritório já estava sendo planejado. 

"Viemos para o Rio de Janeiro motivados 
pelos laços emocionais, por a cidade ser 
um polo de talentos e pelas oportunidades 
nos próximos anos", diz Eduardo Torres, 
diretor-geral da Huge na cidade. Localizada 
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na Barra da Tijuca, a agência já tem pouco 
mais de seis meses e atende clientes como a 
Abril Mídia e a Oi. 

Não vão faltar oportunidades de trabalho. 
Segundo a Rio Negócios, agência de promo
ção de investimentos da capital, a previsão 
é que a cidade receba R$ 614 bilhões em in
vestimentos entre 2011 e 2014, um cresci
mento de 59% sobre o período 2006-2009. 
Os principais setores são óleo e gás, minera
ção, siderurgia e petroquímica, mas outras 
áreas como consumo e telecomunicações 
vão acompanhar este crescimento. Nessa 
esteira, aumentam, ainda, o poder aqui
sitivo da população e o acesso à internet e 
novas plataformas de comunicação, como 
os smartphones e tablets. E é certo que todo 
este montante demandará os serviços de 
marketing digital. 

Uma projeção feita pelo IAB Brasil (In
teractive Advertising Bureau) estimava in
vestimento de até R$3 bilhões no Brasil em 
publicidade digital até o final de 2011, um 
crescimento de 25% sobre o ano anterior. 

Para 2012, esta projeção ainda não está 
pronta, mas de acordo com Ari Meneghini, 
diretor executivo do IAB Brasil, deve ficar 
em linha com o ano passado. "O Rio de Ja
neiro deve representar de 20% a 25% deste 
total", estimou. Os números consideram 
apenas a publicidade, enquanto o marke
ting digital é muito mais amplo e segundo 
Meneghini, muito mais complicado de de
finir o total aportado. 

Apesar do crescimento e do reforço que 

o segmento tem ganhado na cidade, ainda 
é pouco desenvolvido, na visão diretor da 
Associação Brasileia de Propaganda (ABP) 
e diretor de Publicidade do Portal UOL 
Enor Paiano. "O marketing digital no Rio 
de Janeiro está em um nível próximo de 
praças como Minas Gerais e Paraná e atrás 
de Brasília, por exemplo, pela força do go
verno federal", disse. Segundo ele, grandes 
anunciantes da cidade, como Petrobras, 
Vale e Banco Nacional de Desenvolvimen-
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to Econômico e Social (BNDES) ainda pos
suem uma presença digital pequena. 

Isso não quer dizer que as empresas não 
estejam agindo. As companhias já sabem 
que antes de decidir por uma compra ou 
serviço, o consumidor busca sites de ava
liação, consulta as redes sociais e compara 
preços pela internet. "0 bom e velho "boca 
a boca" continua a funcionar, só que agora 
ele é digital. São milhões de oportunidades 
que surgem a cada dia, tornando nosso tra
balho um desafio constante", disse à Pro-
XXIma o diretor de comunicação e marca 
da Oi, Eric de Albanese. 

Para a Ogilvy, que já tem um escritório 
na cidade há quatro anos, estas oportuni
dades estão na área de mobilidade. Como 
o Rio de Janeiro recebe muitas pessoas de 
fora o ano todo, especialmente no Carna
val e no Réveillon, e ainda atrairá muito 
mais gente nos eventos esportivos de 2014 
e 2016, a agência está trabalhando prin

cipalmente neste segmento. "Muita gente 
na cidade vai precisar usar o celular como 
bússola e esta é uma grande oportunidade 
para as marcas", afirmou o diretor de in
tegração digital da Ogilvy, Daniel Tártaro. 
A ideia é que os anunciantes aproveitem 
a possibilidade que o smartphone oferece 
como ponto de acesso a bons restauran
tes, localização do metrô e outros pontos 
interessantes para o consumidor. 

É do Rio de Janeiro que é comandada a 
produção do conteúdo da Coca-Cola nas 

redes sociais. Com 40 milhões de fãs no 
Facebook, a companhia distribui o traba
lho entre agências de São Paulo e do Rio, 
como a Movimento Comunicação, dos só
cios Felipe Novaes e Frankin Costa. 

"O mercado no Rio de Janeiro cresce 
bastante, mas ainda há grandes marcas 
que não estão atentas para o segmento 
das redes sociais", disse Novaes. Criada 
em 2009, a Movimento foca seu trabalho 
no público jovem e prospecta clientes -
dentro e fora do mercado fluminense -, 
em contato com agênciasMe publicidade 
e marcas. 

Segundo Pedro Dale, gerente de redes 
sociais da Coca-Cola, o serviço de atendi
mento ao consumidor realizado por mídias 
sociais pela empresa no Brasil tem sido 
olhado como referência de outras unida
des de negócios. "Há uma tendência de ser 
replicado para outras unidades, países de
senvolvidos ou emergentes", disse. A em-
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presa divide a atuação de mídias digitais 
entre o site das marcas, Facebook e Twitter, 
mas nem todas ainda possuem este tipo de 
atuação. Uma das próximas a ser lançada 
deve ser a da linha de chás Matte Leão. 

Butiques digitais 
Enquanto os grandes players do mercado 
publicitário do Brasil e do mundo se orga
nizam para abocanhar sua participação 
de mercado em terreno carioca, butiques 
digitais menores, que se instalaram na 
cidade há alguns anos, vêm colhendo o 
fruto do trabalho desenvolvido. Elas já 
nasceram 100% voltadas para o marke
ting digital e, claro, têm a cara do Rio de 
Janeiro, mesmo quando fazem trabalhos 
cosmopolitas. 

Uma delas é a MPP Interativa, cujo fun
dador, Marcello Póvoa, ficou nove anos 
fora da Cidade Maravilhosa, nos anos 
1990, quando morou em Nova York. De 
volta há dez anos, o publicitário quis, na 
época, apostar no mercado carioca, quan
do situação ainda não era tão promissora. 
"O Rio tem carisma, tem charme. Não há 
muitas cidades no mundo que possuem 
isso. Há um potencial gigantesco para os 
próximos 30 anos", projeta. A MPP Intera
tiva, que possui em seu portfólio clientes 
como Oi, Ipiranga, Peugeot e Farm, já en
tregou mais de 500 projetos ao longo de 
sua existência e tem mais de 25 milhões 
de visitantes únicos em projetos e vendas 
online de mais de R$ 10 bilhões ao ano. 

Os números são, sim, sedutores. A Sim
ples Agência, por exemplo, cresceu 300% 
nos últimos três anos e ainda vê um belo 
caminho pela frente. Há sete anos no mer
cado, a presidente executiva Sabrina Brito 
comemora o vencimento da concorrên
cia para produzir o site oficial do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), para as Olimpí
adas Escolares e Universitárias, além de 
estar trabalhando no lançamento da pla
taforma de e-commerce da rede de lojas 
de eletrodomésticos Novo Mundo, que tem 

atuação no Centro-Oeste e Minas Gerais. 
Para 2012, as expectativas são muito 

positivas. "0 mercado está bem acelerado, 
estamos sentindo um crescimento de de
manda espontânea. Vai rolar um recruta
mento bacana, os profissionais precisam 
estar bem preparados", diz Sabrina. Essa 
demanda vem aumentando, substancial
mente, a partir de 2011, na visão de Tola 
Faria, sócio da 6D, outra boutique basea
da na cidade. "Não só uma maior procura 
pelo digital, como clientes novos buscan
do posicionamento no Rio de Janeiro", 
afirmou. O que eles querem é criar uma 
afinidade do cliente com a marca, coisa 
que este mercado propicia de forma talvez 
não vista anteriormente. 

Gol de placa 
Se o esporte é um dos pilares do desenvol
vimento do Rio de Janeiro nos próximos 
anos, o canal Esporte Interativo pode ser 
considerado um campeão invicto. Do es
critório em Botafogo, são transmitidos jo
gos e programas esportivos no Facebook, 
na TV aberta, no site, em smartphones e 
tablets, e agora em TVs conectadas à in
ternet que já saem da fábrica com o apli
cativo do canal instalado. Na rede social 
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de Mark Zuckerberg, o Esporte Interativo 
é o maior grupo de mídia em atuação, com 
cerca de três milhões de usuár ios . 

"Enxergamos uma demanda muito inte
ressante vinda principalmente das empre
sas de telecom, como TIM, Oi e Embratel. 
No Rio, todas elas começam a olhar para 
estratégias multiplataformas", diz Sergio 
Lopes, vice-presidente comercial do ca
nal. Além dessas, executivo também cita 
o segmento de bens de consumo como um 
dos principais anunciantes. Segundo ele, 
formatos que vão de banners a games in
teressam a estes clientes. 

Entre 2010 e 2011, o Esporte Interativo 
cresceu 130% em faturamento e 80% des
te total é oriundo de vendas com publici
dade. Para 2012, Lopes era um aumento 

de até 60%. "Estamos dentro de um tema 
que está muito bem posicionado pela Copa 
e pela Olimpíada que vêm por aí. Todas as 
empresas estão de uma forma ou de outra 
se posicionando junto ao esporte", disse. 
Para os próximos anos, além do interesse 
no futebol, Lopes espera uma maior de
manda de anunciantes por esportes como 
vôlei, basquete e judô. 

No Lancenet, as receitas com publicida
de digital representam 25% do negócio, de 
acordo com Paulo Henrique Ferreira, ge
rente executivo de mídias digitais do Gru
po Lance. E esse número tende a aumen
tar cada vez mais que há uma abordagem 
entre várias plataformas, com um engaja
mento que leva do digital para o impresso e 
vice-versa. "Esse número pode ultrapassar 
50% até a Copa e a Olimpíada", prevê. Para 
ele, a publicidade não vai ser mais dividida 
em on e off, mas, sim, o digital vai entrar, 
não para dividir as receitas, mas sim para 
aumentar o bolo em uma modalidade de 
publicidade diferente.  
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 38, p. 44-50, abr. 2012.




