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Empresários apostam em mídia alternativa para alavancar negócios e ainda conquistam 
recheada clientela. 
 
A propaganda é a alma do negócio? Se não é a alma, ajuda e muito. E é justamente usando a 
propaganda que muitas empresas pequenas têm se saído muito bem. Mas não é na divulgação 
de seus produtos exatamente e sim produzindo material para grandes clientes divulgarem suas 
marcas. 
 
Este é o caso, por exemplo, da Strat Mídia, focada em mídia out of home. A propaganda "fora 
de casa" é o objetivo pois, segundo o diretor-executivo da empresa, Renato Fogagnoli é onde 
a maioria das pessoas ficam durante boa parte do dia. 
 
A empresa presta serviços para redes de varejo e de lojas em geral, por meio de monitores 
LCD,que veiculam informações dos clientes e têm como objetivo a divulgação dos produtos dos 
anunciantes. "Estamos concentrados onde há pontos de espera forçada de lazer", explica 
Fogagnoli. 
 
Empresa obtém sucesso com produção de postais 
 
O trabalho da Strat Mídia consiste na produção do conteúdo que é veiculado e também das 
molduras que acompanham as telas LCD. Fogagnoli diz que é uma operação complexa, pois, 
numa rede por exemplo, cada loja opera com uma propaganda diferente. 
 
Quando contratados, o primeiro cuidado é pesquisar o público que será atingido com a ação, 
assim como qual a relação que a rede ostenta com a clientela. A partir dessas informações, 
conteúdos atrativos são desenvolvidos para serem transmitidos como anúncios por meio dos 
monitores. 
 
Segundo Fogagnoli, com a Lei da Cidade Limpa, a mídia indoor ganhou mais evidência, 
beneficiando a mídia alternativa. "Os empresários foram obrigados a reavaliar suas 
estratégias, sem deixar de atingir diretamente seu público." Ele diz que a maior parte da 
clientela é composta por grandes empresas. E salienta que a conquista desses clientes não foi 
tarefa tão fácil: "É preciso apresentar, provar, mostrar resultados, pois há uma resistência até 
se fechar negócio e chegar à consolidação da parceria." 
 
A própria Strat Mídia vai atrás daqueles que acreditam que seriam potenciais clientes. 
"Mostramos os produtos e selecionamos o que seria mais interessante para elas." 
 
IDÉIA EUROPEIA 
 
A Mica também faz parte das pequenas que lucram com a mídia alternativa. A empresa surgiu 
em 1998 e o negócio, produção de postais, foi inspirado em empresas européias que já 
desenvolviam este tipo de trabalho por lá. "Observamos que era algo que dava bastante certo 
na Europa e decidimos apostar nesse segmento", conta o diretor-executivo da empresa, 
Fernando Reis Júnior. 
 
De acordo com ele, o objetivo da Mica era trabalhar todo o novo conceito baseado na ideia de 
a mídia alternativa agir como -se fosse um "outdoor de bolso", e no caso, só teria acesso a 
essa mídia quem assim o desejasse. 
 
E os números provam que muitas pessoas estão interessadas nessa propaganda. No primeiro 
ano, a Mica produziu 450 mil postais. No ano passado foram 31 milhões. "A mídia alternativa 
virou moda e já é adotada porque tem a simpatia do público." 
 



A ideia de uma mídia atrativa que cativasse o público funcionou tão bem que muitas das 
pessoas consideram os postais até como um tipo de brinde dos estabelecimentos. "O sonho de 
qualquer empresa é que sua marca seja colecionada", diz Reis Júnior. 
 
Desde o surgimento, em 1998, a Mica para divulgar seus clientes sempre buscou estar 
presente nos lugares mais movimentados do momento. Hoje, encontra-se em 2.200 pontos 
espalhados por todo o Brasil, sendo que desses, 1.010 estão em São Paulo. No início, a 
empresa teve um investimento que pode até ser considerado pequeno em relação ao capital 
necessário para abertura em outros setores: R$10 mil. 
 
Um dos segredos para o crescimento, diz Reis Júnior, foi reinvestir todo o lucro no próprio 
negócio. "Ainda somos uma pequena empresa, mas as pessoas nos imaginam maior por ser 
marca conhecida." 
 
Entre as mudanças pelas quais a Mica passou nos últimos tempos foi na área de marketing. 
Antes o setor só fazia propaganda para os clientes. Mas atualmente também busca alternativas 
para divulgar e promover ainda mais a própria Mica. Uma das saídas foi a criação de uma série 
de produtos padronizados, que não é comercializada. 
 
MÍDIA SIMPÁTICA 
 
A mídia alternativa não é invasiva, atinge o público de maneira rápida e econômica, mas até 
quando ela permanecerá? "Todas as mídias vieram para ficar; sempre há espaço para uma 
nova linguagem", responde o professor da ESPM, Estevão Savaro. No entanto ele alerta para 
que as empresas tenham cuidado com o excesso de ações, que pode transformar a 
propaganda simpática em invasiva. 
 
O diretor da Core Consultores, empresa da área de gestão estratégica de negócios e 
marketing, Sérgio Ferreira, afirma que para ter sucesso é preciso ter uma boa rede de 
contatos. "Há empresas consolidadas, mas não é impossível conquistar um pedaço do 
mercado." 
 
Para os interessados, ele dá a dica: "Talvez em outros Esta-1 dos, mas ainda em cidades 
grandes, o empresário tenha mais chances do que em São Paulo." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 set. 2008, Oportunidades, p. Co4. 


