
Mídia DK7 lança novo produto com projeção inicial de 600 mil unidades, participação de 25 anunciantes e faturamento de R$ 30 milhões

Caderno com anúncio chega ao País
por Paulo Macedo

Abusca por novos pontos de con-
tato com o consumidor está

ensejando novas oportunidades de
mídia, algumas delas, porém, ve-
lhas conhecidas de todos.

A novidade da hora é o caderno
universitário personalizado, forma-
to que está sendo introduzido no
Brasil pela DRT Mídia, dos empre-
sários Maurício Carmagnani e Caio
Pereira. Com a marca Q! Caderno
está em busca de anunciantes para
os 25 espaços publicitários de um
caderno espiral de 160 páginas,
produto de primeira necessidade de
qualquer estudante.

A capa é destinada à marca da
univerdade assim como as duas pri-
meiras folhas, reservadas para carta
do reitor e orientações do semestre
letivo, por exemplo. Os primeiros
contratos foram fechados com as
paulistanas Unicsul, Belas Artes e
Centro Universitário da FEI (Fun-
dação Educacional Inaciana). Mas
13 complexos universitários estão
sendo visitados pelos executivos
da DRT. No País são 5 milhões de
alunos universitários matriculados.
Nas renovações do compromisso,
a escola oferece o caderno como
instrumento de relacionamento e
os anunciantes interagem com esse
enorme contingente que tem peso
decisivo nos orçamentos das famí-
lias. A primeira tiragem será de 600
mil cadernos e o faturamento pré
visto é de Rs 30 milhões.

"O modelo interessa às grandes
marcas por ser direcionado a um
público segmentado e qualificado,
ávido por novidades e consumo.
No mercado externo as empresas
têm comprado os cadernos utiliza-
dos pelos alunos que comprovam

Empresa brasileira de
Maurício Carmagnani e
Caio Pereira se inspira
no sucesso obtido nos

Estados Unidos e México,
que já produzem S

milhões de unidades
por ano cada um. Três

universidades /ó aderiram
à oferta de mídia

semestral

a eficiência desta nova mídia às
marcas", destacou Carmagnani, re-
correndo a uma pesquisa de 2008
da norte-americana Next Levei Re-
search, que contabiliza ganhos aos
investidores desse formato de mí-
dia. Carmargnani exibe números
da Volvo que antes de relacionar
os cadernos nos seus planos de mí-
dia tinha penetração de 3% entre
estudantes universitários. "Depois
da iniciativa subiu para 18%", dis-
se o sócio da DRT. O smartphone
Palm também cresceu 300% sua
penetração no target já no primeiro
trimestre da aposta. "Já a 3M elevou

a visibilidade do Post It em 150%",
ele acrescentou.

A DRT observou os mercados
dos Estados Unidos e México que já
disponbilizam o formato há algum
tempo. Nos EUA são cerca de cinco
milhões de cadernos produzidos
para as universidades a cada seis
meses. "É uma mídia semestral e
quem tem tudo para dar muito cer-
to no Brasil porque é real e atraen-
te", justificou Carmagnani que tam-
bém vê a oportunidade para alguns
anunciantes usarem a cuponagem
como ferramenta promocional.
Carmagnani cita que no México a
Dominós Pizza obteve resultado
"positivo" ao encartar cupons de ,
descontos nos cadernos.
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