
O sucesso da publicidade aérea 
Alexandre Rodrigues 
 
Areia escaldante, sol, mar, gente bonita. Só falta um elemento no céu azul para 
completar o cenário típico do verão: os aviõezinhos monomotores que puxam faixas 
com mensagens publicitárias. Apesar de conhecidos dos cariocas há quase quatro 
décadas, a mídia aparentemente simplória é cada vez mais procurada por 
anunciantes que querem se comunicar com um público heterogêneo que lota os 50 
quilômetros da orla da cidade no verão: cerca de 1,5 milhão de pessoas. E se eles 
faltarem, os cariocas sentem falta e até reclamam.  
 
"Quando não voamos por algum motivo, o nosso telefone sempre toca. É alguém 
que está na praia e diz: estou olhando para o céu há um tempão e ainda não vi o 
aviãozinho. Já faz parte da cultura da praia carioca", conta Sérgio Alexandre, de 49 
anos, sócio da Rio Ar, uma empresa que explora a publicidade aérea na cidade.  
 
Conhecido como Serjão, o empresário é um paulistano que abandonou São Paulo 
há 12 anos para investir nesse ramo no Rio. Hoje é o mais conhecido no mercado 
com sua frota de cinco aviões modelo Cessna, da década de 50, impecavelmente 
conservados. Perfeitos para exibir em baixa altitude e velocidade controlada as 
mensagens de quem quer chamar a atenção. 
 
 
São Paulo  
 
"Meu sócio viu esses aviões no Rio e começou a fazer no litoral paulista, que é hoje 
um grande mercado. Então me convidou para fazer o mesmo no Rio. Topei o 
desafio e vim disputar o mercado na cidade", conta Serjão, que passa a semana 
fazendo visitas e reuniões para contatar novos clientes e o sábado e o domingo nas 
praias de olho nas suas máquinas voadoras. 
 
De olho num público de diferentes classes sociais, faixas etárias e interesses, 
procuram esse tipo de veículo todo o tipo de anunciantes: telefônicas, lojas, 
supermercados, restaurantes, colégios.  
 
Há também os clientes institucionais, como o Governo do Estado, que paga por 
faixas com dicas de combate à dengue e recados certeiros, como a campanha 
contra a prostituição infantil. Um avião cuja faixa alerta a população sobre a 
punição de crimes é seguido por outro com o texto em inglês, destinada a turistas 
estrangeiros. 
 
"Com o avião, você consegue falar diretamente para um número grande de 
pessoas. Todo mundo que está na areia lê. Por isso as frases têm de ser curtas e 
objetivas", explica Serjão.  
 
Um de seus clientes, uma churrascaria de frente para a praia da Barra, sente 
imediatamente o efeito da propaganda. Quando o avião passa anunciando o início 
do horário promocional com preços mais baixos, as mesas lotam.  
 
"Pedimos para passar num horário estratégico, quando a praia está lotada. O 
restaurante enche e compensa o nosso investimento no vôo", atesta o gerente da 
churrascaria, Délcio Rempel. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 jan. 2006, País, p. A-14. 


