
Meio pra cachorro grande
Estadão publica anúncio de psicólogo animal para provar que propaganda em jornal funciona
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Disposto a comprovar a efi-
cácia do meio jornal para a
construção de marcas, o Grupo
Estado foi buscar um serviço
desconhecido e até certo pon-
to atípico no Brasil para obser-
var o seu desenvolvimento no
mercado depois de exibir pro-

paganda apenas nas páginas de
um de seus veículos, O Estado
de S. Paulo. Criados pela agên-
cia QG, os anúncios divulgaram
a marca Cão Cidadão, um servi-
ço de psicologia animal ofereci-
do pelo psicólogo Alexandre
Rossi. Depois de sua publicação,

entre os dias 10 de abril e 1º de
maio, o jornal aferiu os resulta-
dos com a auditoria feita pela
BDO Trevisan.

De acordo com dados forne-
cidos pelo veículo impresso, o
retorno em quantidade de liga-
ções interessadas no serviço au-

mentou em uma semana de 110
para 376 contatos, crescimento
de 242%. Desse total, 236 liga-
ções foram geradas em decor-
rência do anúncio do Estadão.
A divulgação ainda foi capaz de
atrair o interesse de um inves-
tidor, por enquanto mantido em

sigilo, que vai trabalhar na am-
pliação do negócio de Rossi.

Para o diretor de mercado
anunciante do Estadão, Marcos
Nogueira de Sá, o meio jornal
nunca deixou de concentrar
anúncios de varejo pelos bons
resultados que traz para as em-
presas do setor, mas em contra-
partida tem diminuído a veicu-
lação de propaganda de produ-
tos da indústria e de serviços.
"Queremos mostrar que esse
meio é tão eficaz para o varejo
quanto para a construção de
marcas", afirma Sá.

O diário buscou inspiração
em uma campanha inglesa que
anunciou uma marca de cerveja
que não existia e ainda assim
gerou resultados expressivos. "A
diferença foi que usamos um ser-
viço real, mas que pouca gente
conhecia", conclui Sá.

Buscar a profissionalização
para que a mídia exterior deixe
de ser trabalhada de forma alter-
nativa é o objetivo da Midex 2005,
cuja exposição e seminário se
realizam de 8 a 10 de novembro
na Marina da Glória, no Rio de Ja-
neiro. A segunda edição do even-
to vai contemplar o meio ambien-
te como foco dos debates. Além
disso, serão apresentados os re-
sultados de um estudo a ser ela-
borado pelo Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil (IAB) para definir
os itens de mídia exterior que
poderão ser utilizados em harmo-
nia com o ambiente externo.
"Nosso objetivo é interagir e dis-
cutir o negócio, não temos inten-
ção de lucro", diz André Carnei-
ro, presidente do Sindicato das
Empresas de Mídia Exterior do
Rio de Janeiro (Sepex-RJ), que
organiza o Midex.

A novidade para 2005 fica tam-
bém por conta do Prêmio Q Mídia
Exterior, que além da categoria Q
Profissional vai agraciar as melho-
res peças de mobiliário urbano,
painéis, outdoor, mídia em trânsi-
to e painéis eletrônicos. O prêmio
será auditado pela Pricewaterhou-
seCoopers e vai reunir, ao longo
do ano, um júri de profissionais do
mercado para pontuar os melho-
res em cada categoria. "Vamos va-
lorizar e reconhecer quem faz uso
certo e adequado da mídia exteri-
or", diz o presidente do Sepex-RJ.
Segundo ele, esta é a única expo-
sição no Brasil destinada ao seg-
mento. Inicialmente, 70 estandes
estão disponíveis para uma área
de exposição de cerca de 1.650
metros quadrados. O evento tem
o apoio da Câmara Rio, Prefeitura
do Rio, Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA), do Grupo de
Mídia RJ e do Meio & Mensagem.
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