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Embora o mercado anunciante do Rio 
de Janeiro já seja um dos mais impor-

tantes do País, os grandes eventos e com-
petições que aconteceram recentemen-
te por lá e os que estão programados pa-
ra ocorrer em breve têm ampliado ainda 
mais a relevância dos negócios locais no 
cenário nacional. Gestores de grandes, 
médias e mesmo de pequenas empre-
sas estão atentos e monitorando a movi-
mentação intensa do mercado para não 
deixar escapar nenhuma das novas opor-
tunidades de negócios que estão surgin-
do ou mesmo que elas sejam percebidas 
primeiro pela concorrência, que também 
tem ficado cada vez mais acirrada.

O Grupo Petrópolis, que reúne as cer-
vejas Itaipava, Crystal, Petra, Loka, e Wel-
tenburger Kloster, além do TNT Energy 
Drink, entre outras marcas de bebidas, 
programa investir em 2013 no seu negó-
cio mais de R$ 1 bilhão, além de projetar 
um crescimento de 20% no seu volume 
de produção em comparação ao verifica-
do no ano passado. A previsão é que este 
ano o faturamento da fabricante de be-
bidas gire em torno de R$ 11 bilhões, ci-
fra aproximadamente 30% superior à re-
gistrada pela empresa em 2012, quando 
este valor ficou em R$ 8,3 bilhões. Boa 
parte desses ganhos deverá ser gerada 
no Rio de Janeiro, Estado onde a mar-
ca foi criada em 1994 na cidade que hoje 
batiza o grupo. 

A relação íntima com o Rio de Janeiro 
inspira vários projetos de comunicação 
da companhia, vários dos quais têm co-
mo gancho a proximidade entre a marca 
e o público fluminense. “Os desafios são 
constantes, mas a presença no Rio de Ja-
neiro sempre foi um foco. Além do cam-
peonato carioca, o grupo promove even-
tos culturais como o Arraiá da Central, 
organizado pela Supervia, com patrocí-
nio da Itaipava”, assinala Douglas Costa, 
diretor de mercado da companhia, para 
quem há uma identificação intensa entre 
o Grupo Petrópolis, o Estado e a capital. 
Tanto que acrescenta que este ano essa 
afetividade foi traduzida em uma home-
nagem explícita feita em uma campanha, 
assinada pela Young & Rubicam e prota-
gonizada pelo humorista Marcelo Adnet, 
com participação da atriz Juliana Alves.

 “A campanha tem cinco filmes para TV 
(aberta e fechada), além de peças online 
e várias ações de mídia out-of-home e de 
entretenimento, que ocorrerão ao longo 
do ano. Além disso, desde 2012, a Itaipa-
va é patrocinadora oficial do campeona-
to carioca”, aponta Costa.

Além do Rio, o Brasil
O Grupo Petrópolis planeja agora ex-

pandir sua atuação para todo o território 
nacional. Boa parte dos investimentos ci-

tados por Costa será utilizada em emprei-
tadas fora do mercado fluminense, en-
tre as quais, duas novas unidades fabris. 
Uma em Alagoinhas, a 108 quilômetros 
de Salvador, será inaugurada ainda este 
ano, gerando 600 empregos diretos e três 
mil indiretos, de acordo com o gestor. Em 
2014, prossegue Costa, será a vez da uni-
dade de Itapissuma, cidade a 45 quilôme-
tros de Recife, que vai criar 500 empregos 

diretos e outros três mil nas áreas de ven-
das e distribuição. 

A empresa atualmente conta com qua-
tro fábricas localizadas em Petrópolis, 
Boituva, Teresópolis e Rondonópolis. “O 
Grupo Petrópolis é o segundo no merca-
do de cervejas, sendo a maior empresa do 
setor com capital 100% brasileiro. Assim, 
conhece os desafios de vencer a concor-
rência adotando estratégias de marketing 

arrojadas e organizando com eficiên cia 
a produção e distribuição dos seus pro-
dutos”, grifa.

Outra marca que também decidiu ho-
menagear a Cidade Maravilhosa foi o azei-
te Gallo Extra Virgem. A empresa lançou 
uma linha especial de produtos em que 
os rótulos das garrafas fazem alusão ao 
desenho dos calçadões de Copacabana e 
Ipanema. A estratégia é ampliar a visibi-
lidade dos seus produtos diante da com-
petividade mais exasperada. “O Rio de Ja-
neiro passou a ser o foco de muitas mar-
cas, não apenas em azeites, mas nas mais 
diversas categorias. Com isso, a disputa 
do share of attention dos consumidores 
é maior. É um desafio muito interessante 
do ponto de vista de comunicação”, cons-
tata Flávia Glasser, head of marketing da 
Gallo Brasil, cujos negócios avançaram 
40% em 2012. Para este ano, a previsão é 
de um incremento de 20% na cidade do 
Rio de Janeiro. 

A executiva assinala que a agenda de 
eventos do Rio e a sua maior visibilidade 
internacional estimularam a criação de 
projetos diferenciados, como o lançamen-
to da edição especial do Gallo Extra Vir-
gem. Além disso, calcula que o plano de 
mídia foi ampliado em 30%, confirman-
do a importância da praça para a marca. 
Mas ressalta que esse clima de entusias-
mo com relação ao mercado fluminense 
também exige cautela para não superex-
por a marca. 

Marketing

Anunciantes se rendem  
à nova força do Rio  
Empresas monitoram mercado fluminense em busca de oportunidades 

Por Welliton Moraes

Rede Bob´s: mais uma vez, o hambúrguer oficial do Rock in Rio

Douglas Costa, do Grupo Petrópolis: proximidade com o público fluminense
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Cita que no caso do azeite Gallo, as 
ações, como lançamento do Extra Vir
gem especial para o Rio de Janeiro e a 
campanha Rio com Mais Sabor, fazem 
parte de um plano mais abrangente e 
que vai se estender por mais tempo com 
diferentes ações, que fortalecem os laços 
com o consumidor. “Um bom exemplo 
é a campanha Rio com Mais Sabor, on
de a marca não somente irá estimular 
ideias para tornar a cidade ainda mais 
saborosa, como também implementar 
esta ideia, beneficiando a cidade e a to
dos”, menciona.

Melhorar é preciso
Para a rede de lanchonetes Bob’s o mer

cado do Rio sempre foi e continuará sen
do foco, o que segundo o diretor de mar
keting Carlos Polhuber, não impede que, 
dependendo do contexto, sejam feitas 
modificações na operação para adequá
la às novas demandas e atender melhor 
o consumidor. “Ajustes táticos são feitos 
de acordo com as características de ca
da evento e seu nível de relevância para 
a marca. Em 2013, por exemplo, o Bob’s 
é mais uma vez o hambúrguer oficial do 
Rock in Rio”, frisa o executivo assinalando 
que ações de PDV que associem as duas 
marcas estão sendo desenvolvidas desde 
junho nos restaurantes da rede.

Fora isso, o Bob’s e a CocaCola são par
ceiros em uma promoção nacional que 
buscou distribuir mais de mil ingressos 
para o festival, além de dar ao consumi
dor um copo temático do Rock in Rio, na 
compra de um trio promocional. “A par
ceria com o festival foi definida em fun
ção do alto grau de afinidade do evento 
com nosso público”, acrescenta. 

Polhuber explica que a estratégia de 
comunicação nessas ocasiões ultrapas
sa os limites do patrocínio, porque sela 
parcerias de longo prazo, que trazem re
sultados relevantes para o cliente para a 
marca. Ele afirma que é óbvio que a exten
sa lista de acontecimentos traz diversos 
benefícios para a economia local. “Nes
se sentido, cada grande evento da cida
de é analisado por nós em termos de po
tencial de captação de fluxo para nossos 
restaurantes e afinidade com nossa mar
ca. E medidas são tomadas para que pos
samos tirar o maior proveito de cada um 
deles, atraindo o maior número de con
sumidores possível e — ao mesmo tempo 
— garantindo sua satisfação com nossos 
serviços e produtos”, ressalta.

Ele considera que os desafios dos 
anunciantes se equivalem, em certa me
dida, aos da própria cidade e menciona 
dois principais. “O primeiro é ser capaz 
de receber muito bem os consumidores 
que vêm de fora e garantir que as insta
lações, os serviços e produtos disponi
bilizados para eles sejam efetivamente 
de primeira linha. O outro grande ob
jetivo para a cidade e para as marcas é 
garantir que os investimentos gerem le
gados de médio e longo prazos”, sugere 
o profissional, para quem a euforia com 
os eventos passa e o efeito positivo só é 
duradouro quando é parte de uma es
tratégia maior.

Tanto o governo quanto as empre

sas não devem ter como objetivo prin
cipal a perfeição, até porque Polhuber 
lembra que há limites físicos que difi
cultam ou mesmo impedem atender a 
toda a demanda. Cita o exemplo da Jor
nada Mundial da Juventude, que reuniu 
três milhões de pessoas em um único 
dia em Copacabana, sobrecarregando a 
rede de serviços do bairro. “Mas a sim
patia do carioca, o esforço de aumen
to da capacidade instalada e a própria 
dinâmica do evento fizeram que a ex
periência final fosse bem avaliada pela 
maioria dos peregrinos. O desafio aqui 
não é ser perfeito, mas prestar o melhor 
serviço possível nas condições estabe
lecidas. E é, obviamente, preciso es

O GrupO petrópOlis, que reúne 
as cervejas itaipava, crystal, 
petra, lOka, e WeltenburGer 
klOster, além dO tnt enerGy 
drink, entre Outras marcas de 
bebidas, prOGrama investir em 
2013  mais de r$ 1 bilhãO, além de 
prOjetar um crescimentO de 20% 
nO seu vOlume de prOduçãO em 
cOmparaçãO aO anO passadO. 

Azeite Gallo ganhou rótulo especial  
com calçadão de Copacabana



Melhor é possível

FGV | Eletrobras | Rossi | Vale | Cedae | Amsterdam Sauer | Eletrobras Eletronuclear | Essilor | Fiat | Fabrimar | Finep 

Icatu Seguros | Infoglobo (Jornais Extra e Expresso) | Impecável | Jockey Club Brasileiro | Ibeu | Márcia Cosméticos | Saphyr 

Urbi et Orbi | Cachaça Magnífica | Colégio e Curso Pensi | Tribunal de Justiça/RJ | Disque Denúncia | Instituto Bola Pra Frente

Mas não o mesmo resultado.

Por isso, ficamos 

com a segunda opção. 

E pensando assim, 

não cedemos ao movimento 

de retração do mercado.

Em vez disso, enxergamos  

o momento como uma chance 

para ampliar a nossa entrega. 

Enquanto muitos optaram 

por enxugar equipes,

investimos em novas áreas 

e trouxemos talentos 

de diversas expertises. 

Enquanto muitos discursavam 

sobre a necessidade  

de rever o modelo, 

implementamos um vitorioso 

trabalho multidisciplinar.

Enquanto muitos lamentavam 

a perda de contas, 

reafirmamos o compromisso 

com os nossos clientes 

e conquistamos a confiança 

de outros como Vale, Cedae, 

Essilor, Saphyr e Eletrobras.

Tudo graças à certeza 

de que precisamos inovar 

todos os dias, 

porque melhor é possível. 

Pensar 
igual 
e pensar 
diferente 
dão o 
mesmo 
trabalho.
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tar muito preparado para isso. Simpatia 
ajuda muito, mas não resolve tudo”, pon-
dera o executivo do Bobs. A rede, pla-
neja abrir mais de 150 pontos de ven-
das em todo o País este ano.

Beleza rentável
As novas demandas do mercado flu-

minense influenciaram diretamente os 
negócios do Instituto Beleza Natural, 
rede de salões, formada por seis unida-
des nos bairros da Tijuca, Jacarepaguá, 
Campo Grande, Madureira, Ipanema e 
Cachambi, além de outras unidades na 
região metropolitana da cidade: Nite-
rói, Alcântara, Duque de Caxias e No-
va Iguaçu. Ainda em 2013, serão mais 
cinco novas unidades: Campos (RJ), 
Pau da Lima (Salvador) e mais três em 
São Paulo. “A estratégia de comunica-
ção vai acompanhar esse crescimen-
to. Vamos investir R$ 2 milhões neste 
segundo semestre na nossa estreia no 
mercado paulista”, sublinha Jacqueli-
ne Lopes, superintendente de marke-
ting e comunicação. 

A executiva afirma que a marca es-
tá passando para uma nova etapa na 
sua estrutura de relacionamento com 
o público, até então abalizado princi-
palmente pelo marketing boca a boca 
e pelas mídia sociais. Entre as novas 
diretrizes da marca, ela menciona o 
projeto de branding criado pela Crama 
Design Estratégico, cujo objetivo é re-
definir e ressignificar a identidade vi-
sual da empresa, somando a ela mais 
elementos de inovação, modernidade 
e feminilidade. “A Crama concebeu um 
novo projeto arquitetônico de comu-
nicação, alinhado com o nosso projeto 
BN Ideal, que vai nos permitir expan-
dir com lojas mais compactas”, obser-
va Jacqueline. Independentemente das 
modificações institucionais, a executi-
va enfatiza que a Beleza Natural man-
terá intacto o seu DNA de encantar as 
clientes da classe C, elevar sua autoes-
tima, além de entregar produtos ino-
vadores e de qualidade.

Quanto à competitividade mais 
aguerrida, Jacqueline argumenta que 
a empresa tem optado em apostar na 
expansão de suas unidades para no-

vos mercados que podem incrementar 
sua rentabilidade. “Recebemos recen-
temente um aporte de R$ 70 milhões 
do GP Investments, nosso novo sócio-
-investidor, que adquiriu 33% da em-
presa. Desta forma, conseguiremos re-
alizar nosso agressivo plano de expan-
são, de 120 lojas em cinco anos. Todas 
elas no modelo BN Ideal, de lojas mais 
compactas, mas com o mesmo padrão 
de atendimento”, avisa a executiva da 
Beleza Natural, cujos negócios têm re-
gistrado aumento anual de 30%, apro-
ximadamente.

100% carioca 
Um dos grandes desafios nesse novo 

ambiente de negócios do Rio de Janeiro 
é ‘gastar bem o dinheiro’, segundo acen-
tua a diretora comercial da rede de va-
rejo Casa & Vídeo, Laís Provedel. Tarefa 
que aparentemente é simples, mas im-
plica em entender o que o cliente quer 
receber em cada veículo a partir de va-
riáveis como consumidor, produto, pre-
ço e promoção. “As pessoas atualmente 
são bombardeadas de informação e pos-
suem um tempo curto. A mensagem tem 
de ser rápida e assertiva” grifa. A Casa & 
Vídeo, que está reconsolidando sua mar-
ca depois da crise financeira enfrentada 
em 2009 e 2010, recorre à empatia que o 
consumidor ainda tem pela empresa pa-
ra lidar com a maior competitividade do 
mercado local. 

“Somos uma rede 100% carioca e co-
nhecemos o nosso público muito bem. 
Recentemente fizemos uma pesquisa pa-
ra conhecer mais a fundo o cliente. O Rio 
de Janeiro é um mercado democrático e o 
carioca tem o espírito de fazer sempre um 
bom negócio. É essa mensagem que pro-
curamos passar em nossas lojas e anún-
cios”, assinala a executiva.

Ela acrescenta que, depois de arrumar 
a casa em 2011 e 2012, a meta em 2013 é 
otimizar processos, ampliar vendas e ex-
pandir a rede. “Vamos fechar o ano com 
nove unidades novas. E esperamos fazer 
o final do ano tão bom quanto tivemos no 
primeiro quadrimestre”, projeta a diretora 
da empresa, que também está construin-
do um Centro de Distribuição.

Gilberto Lourenço, diretor comer-
cial da Brasilcap, braço de capitaliza-
ção do Banco do Brasil, sediada no Rio 
de Janeiro, reivindica a importância da 
marca para o mercado local. “Somos lí-
deres em faturamento neste ano, e ti-
vemos essa posição também em 2011, 
2008, 2007, 2006 e 2005”, argumenta o 
executivo. Ainda sublinha que o pla-
nejamento dos projetos relacionados à 
Copa do Mundo e à Olimpíada já estão 
saindo do papel. Lourenço cita o titulo 
de capitalização Ourocap Torcida, que 
vai sortear mais de R$ 200 milhões até 
a Copa. Além disso, no dia 12 de julho 
de 2014, véspera da final da Copa do 
Mundo, a empresa pode sortear  até R$ 
30 milhões — R$ 10 milhões para cada 
modalidade dos Ourocap Torcida. 

Segundo o executivo, no ano passado 
o lucro líquido da empresa cresceu 18%, 
para R$ 163,4 milhões. Os números con-
tinuaram positivos no primeiro semestre 
deste ano, quando o faturamento avan-
çou 67%, de R$ 1,8 bilhão para R$ 3,1 bi-
lhões. “Nossa expectativa, para o ano, é 
similar à estimativa do setor de capitali-
zação. Há alguns anos o crescimento fica 
em torno de 16%. Este ano imaginamos 
alcançar os 19%”, planeja.

Os anunciantes que atuam no 
mercado do Rio de Janeiro estão bem 
mais atentos às diversas oportunidades 
de mídia e negócios que podem surgir 
a qualquer momento com a maior 
visibilidade adquirida pela cidade. Clóvis 
Speroni, presidente da Agência3 e 
diretor regional/sudeste da Associação 
Brasileira das Agências de Publicidade 
(Abap-RJ), afirma que toda essa 
exposição colocou o Rio de Janeiro 
definitivamente no cenário nacional e, 
mais ainda, no internacional. Ele lembra 
que o Rio está acostumado a ser vitrine, 
com Carnaval, Réveillon e novelas da 
TV Globo, mas agora com os grandes 
eventos esportivos e culturais a situação 
fica ainda mais favorável. “O Rio voltou 
a ser protagonista no cenário mundial. 
As marcas que tiverem a sabedoria 
de aproveitar estas oportunidades 
certamente colherão grandes benefícios 
mercadológicos”, avisa.

O executivo cita marcas como Itaú, 
Coca-Cola, Hyundai, Claro, entre outras, 
que patrocinam parte desses eventos e que, 
por isso, elevaram sua verba de publicidade 

para o Rio. Também observa que outros 
setores, cujos investimentos eram mais 
acanhados, também estão investindo 
cifras maiores. Nesse grupo, menciona as 
empresas do segmento de infraestrutura, 
como a Gerdau; as concessionárias de 
rodovias, como a CCR; Triunfo, e destaca 
a campanha da Friboi (Grupo JBS) com 
grande presença na mídia de massa.

No mercado publicitário, o impacto 
pode ser visto, segundo Speroni, 
pela abertura de novas empresas 
de marketing, de promoção e de 
comunicação no mercado carioca. Com 
isso, nota que a concorrência aumentou, 
os salários foram inflacionados e o custo 
operacional local também ficou mais 
caro. Mas, por outro lado, comenta que 
ficou mais fácil atrair talentos de outros 
Estados para irem trabalhar no Rio. “Os 
grandes desafios para as agências de 
publicidade cariocas são: tornarem-se 
mais competitivas; oferecerem um 
produto cada vez mais criativo; criarem 
condições para a retenção de talentos; 
e implementarem uma forte gestão 
profissional do seu negócio”, conclui. 

Abap-RJ destaca oportunidades 
para marcas e agências

Marcelo Adnet faz campanha para Itaipava: homenagem à cidade

Instituto carioca Beleza Natural vai investir R$ 2 milhões para estreia no mercado paulista
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 28-32, 30 set. 2013.




