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Mídia mais bela será difícil de encontrar. O trezinho do Corcovado e o bondinho do Pão de Açúcar, 
meios de transporte de dois dos maiores pontos turísticos e símbolos do Rio de Janeiro, serão 
utilizados a partir de agora para veiculação de espaço publicitário. A previsão é arrecadar R$ 6 
milhões por ano com a iniciativa, que está cercada de cuidados. Uma preocupação é a 
preservação da paisagem nas duas regiões, e a outra é a destinação de 50% do dinheiro 
arrecadado para projetos sociais nas áreas próximas aos dois cartões postais da cidade.  
 
O projeto de marketing, desenvolvido pela empresa paulista Farah Service a partir de um estudo 
que durou oito meses entre levantamento, tabulação e análise, prevê merchandising no trem e no 
bondinho, nas estações, áreas de espera, sinalização e nos bilhetes. "Faremos adesivamento 
interno dos trens e não externo porque queremos preservar a imagem do trenzinho vermelho", 
diz Sávio Nunes, diretor-geral do pólo turístico do Cristo Redentor que reúne três estações de 
trem, um centro cultural e o próprio monumento.  
 
O presidente da empresa de marketing especializado em responsabilidade social, Michel Farah, 
explica que o conceito de marketing para as duas áreas é atrelado ao de adoção e que poderá ser 
dividido entre dois anunciantes, com ressalvas. "Não vamos admitir propaganda de cigarro, 
bebida alcoólica ou pornografia", antecipa.  
 
Volta jardineira de 1884  
 
Foi de Farah a sugestão de desenvolver um plano de marketing para os dois espaços públicos. No 
caso do Corcovado, o empresário encontrou apoio nos programas de expansão da empresa que há 
três anos vinha pensando em possibilidades de exploração da marca.  
 
"Antes, a gente não tinha como procurar um parceiro. Agora, com a revitalização das estações 
feita com um investimento de quase R$ 1 milhão instalamos serviços, benfeitorias e com as 14 
lojas conseguimos criar 150 novos postos de trabalho", contabiliza Nunes, acrescentando que 
pretende renovar a frota em 2004 colocando novamente nos trilhos, inclusive, a jardineira de 
madeira que fez a viagem inaugural da ferrovia em 1884.  
 
Outra proposta para atrair mais público será a criação de programas como o do "happy hour" que 
será inaugurado no dia 28 de novembro. O preço da viagem será reduzido à metade, caindo para 
R$ 15, e os passageiros poderão tomar drinques no trem, admirar o pôr-de-sol de um ângulo 
privilegiado e acompanhar as luzes da cidade se acendendo ao cair da tarde.  
 
O trem que leva ao Corcovado é utilizado por 600 mil turistas/ano e atravessa o Parque Nacional 
da Floresta da Tijuca para chegar ao seu destino. Por isso, parte do dinheiro será repassada ao 
Ibama, administrador do parque, para ser empregado na conservação da mata, que vem sendo 
devastada na média de um quilômetro por ano, e na classificação de espécies. Os recursos 
oriundos do merchandising do bondinho serão utilizados na contenção de encostas do Pão de 
Açúcar e na revitalização cultural do Morro da Urca.  
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