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A expectativa da retomada de crescimento do segmento imobiliário começa a se refletir no 
mercado publicitário. A Eugenio, que durante anos dedicou-se exclusivamente ao setor, refaz 
suas contas e já contabiliza um aumento de 35% nos trabalhos ligados a imóveis em relação 
ao mesmo período de 2005. Na semana passada, foi a vez do Grupo Newcomm anunciar uma 
nova agência, a LongPlay Comunicação 360º, que começa suas operações justamente por 
conta da demanda de um cliente da área, a Abyara, anteriormente na carteira da Maestro.  
 
"O mercado imobiliário está à beira de um crescimento vertiginoso. A estabilidade econômica e 
a desaceleração dos juros motivam a indústria. Além disso, a mobilização dos bancos no 
sentido de ampliar o financiamento e crédito estimula o segmento", afirma o presidente da 
Eugenio, Mauricio Eugenio. O publicitário acrescenta que paralelamente a estes fatores está a 
profissionalização dos players, que inclusive estão abrindo capital, como fez a Cyrela, no ano 
passado.  
 
Tudo isso leva as empresas do setor para a mídia. Na Eugenio, por exemplo, Gafisa e Lopes 
estão atualmente veiculando campanhas. A Gafisa apresenta a segunda etapa de uma 
campanha promocional que levará os compradores de apartamentos a Bariloche, na Argentina. 
Na primeira edição da promoção, as vendas subiram mais de 120%. Já a Lopes associou sua 
marca a um cão da raça perdigueiro nas peças publicitárias que anunciam sua nova estratégia 
de vendas de imóveis prontos.  
 
Fundada em 1988 como uma empresa de marketing imobiliário, a Eugenio dedicou-se 
exclusivamente ao segmento até 1994. Atualmente, cerca de 40% do faturamento é 
proveniente de clientes da área de imóveis, como Gafisa, Lopes, Cyrela e Tecnisa.  
 
Agora, a agência pretende transferir sua experiência de especialização para outros setores. 
Acaba de iniciar as operações de sua divisão de saúde e planeja para este ano uma nova 
unidade, na área de agronegócio. A segmentação é parte de um processo de reposicionamento 
da agência, iniciado no ano passado, quando o sobrenome DDB foi retirado e a assinatura "A 
agência que vende", incorporada.  
 
A empresa quer, com isso, fincar o pé no ranking das dez maiores do País nos próximos três 
anos. No acumulado de janeiro a março deste ano, segundo dados do Ibope Monitor, ficou na 
15 posição, com movimentação de R$ 92,6 milhões. Para este ano tem como meta crescer 
40%, o mesmo número dos últimos dois anos, e saltar entre duas e três colocações.  
 
"Especialização é o que o cliente precisa, não dá mais para atender os anunciantes de forma 
generalista", avalia Mauricio Eugenio. "Há 18 anos, quando a agência foi criada, por sorte ou 
falta de opção, decidimos não só fazer publicidade, mas ter um papel na estrutura do negócio, 
acompanhando desde a compra de um terreno até o pós-vendas", informa o publicitário.  
 
A divisão de saúde da agência começa suas atividades com clientes que estavam no portfólio 
da Eugenio, como Johnson&Johnson, Aché e Schering-Plough. A idéia é tratar não só da 
comunicação, mas se envolver também com o negócio, como ocorreu no caso do mercado 
imobiliário.  
 
De acordo com dados do Ibope Monitor, os investimentos do setor de saúde em publicidade 
aumentaram mais de 220% entre 2000 e 2005. Segundo especialistas, poucas agências 
grandes oferecem hoje uma divisão com estrutura completa e especializada nesta área.  
 
 
O próximo passo da Eugenio, diz seu presidente, é criar uma unidade de agronegócio, já que a 
agência já detém há seis anos parte da conta da Monsanto. Futuramente, a empresa deve 
adotar o mesmo formato de especialização para clientes. "Planejamos estender a filosofia de 
especialização com foco em vendas aos grandes anunciantes, não para segmentos, mas para 



os clientes", afirma o publicitário, ao comentar ainda que a agência está prospectando nas 
áreas de bebidas, moda e financeira.  
 
Em dezembro de 2005, a Eugenio retirou o sobrenome DDB - sua sócia desde 2003 - e adotou 
a assinatura "A agência que vende". O publicitário ressalta, entretanto, que não houve 
alteração na estrutura societária. "Não se trata de um afastamento da DDB, mas a valorização 
do que sabemos fazer, que é vender", diz. A agência faz parte do grupo Ypy, de Nizan 
Guanaes, ao lado da Africa, MPM, DM9DDB, Loducca e Tudo.  
 
kicker: Eugenio, que durante anos destinou-se exclusivamente ao setor imobiliário, leva 
especialização para o segmento de saúde  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22, 23 e 24 abr. 2006. Comunicação, p. C-6. 
 


