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O mundo mudou, poderemos nos surpreender se os grandes não forem mais tão grandes e se os 
pequenos deixarem de ser tão pequenos. Existe uma nova missão nobre para a publicidade 
popular no Brasil!  
 
Imagine cerca de 400 mil empresários investindo R$ 1.500,00 anuais, como uma das suas ações 
de luta pela visibilidade do seu negócio! Um plano de mídia resistiria a tão pequena verba? O que 
você conseguiria com esse minúsculo investimento? Contas assim interessariam às agências, aos 
consultores de marketing? Empresários com tão pequeno “poder de fogo” justificariam alguma 
estrutura de apoio às suas decisões? Será que essa revolução da publicidade popular gera 
empregos, riqueza, exigências modernas de tecnologia?  
 
A resposta é sim. O exemplo acima não é ficção. É a realidade do mercado brasileiro de guias e 
listas do país. Por R$ 125,00 mensais (renda média por contrato), cerca de 400 mil pessoas 
jurídicas realizam uma ação integrando anúncios em papel e nos sites direcionais das editoras, 
viabilizando ainda a manutenção de um domínio com páginas de informação, incluindo sua 
atualização periódica na internet. Somente neste segmento da mídia diretiva, aproximadamente 
R$ 600 milhões anuais são investidos. O potencial disso? O dobro! 
 
Em pesquisa recente, realizada pela Franceschini Análises de Mercado, para a OESP Mídia 
(empresa do grupo O Estado de S. Paulo), objetivando compreender os hábitos e investimentos 
de mídia e ações diretas desse gigantesco universo da "publicidade popular", desejos e realidades 
surpreendentes são revelados: 87% são microempresários, com até 20 funcionários, 10% são 
pequenos e médios, envolvendo de 21 a 100 funcionários, e 3% enquadrados na categoria de 
grandes empresas. 
 
Seu comportamento com os meios e as ações diretas pode representar uma pequena verba, 
porém a exigência é alta, ao olharmos a complexidade e a inter-relação das atitudes. Além das 
listas e guias foi impressionante o salto da internet, junto a essa base empresarial. A internet, não 
apenas no conceito de ter o site próprio, como no de anunciar o seu site, subiu da quinta para a 
segunda posição em pesquisa similar comparada com o ano de 2002. As revistas especializadas, 
os jornais regionais, os jornais de grande circulação, televisões, revistas de grande circulação – na 
parte dos classificados, rádio, outdoor e panfletos – dividem o grosso da preferência.  
 
Entre meios e ações usados mais freqüentemente, além das citadas acima, os empresários 
referem-se ao “boca a boca”, indicações de clientes; propaganda solta no meio de revistas e 
jornais, e uma "feira" enorme de "outros", misturando conceitos da publicidade com marketing 
direto, promoção e "não mídia", por exemplo: anúncio na fachada da loja, representante de 
vendas, telemarketing, venda casada com parceiros, distribuição de folhetos na rua, pintura da 
frota de veículos, participação em feiras e exposições, catálogos, brindes, pintura em muros, 
camiseta... até a flanelinha, e por aí vai, relacionando diversas publicações como jornais e revistas 
da área específica de atuação, televisão em programações acessíveis, etc.  
 
Esse empresário, geralmente sócio ou diretor da empresa, é também o responsável por compras. 
Representa nosso típico micro, pequeno e médio empreendedor nacional. E, agora, para seguir 
competindo, já compreende a importância vital da utilização da publicidade e das ações diretas 
dando visibilidade ao seu diferencial. Melhorou a sua estrutura básica de apoio à comunicação. Em 
2002, 69% diziam não ter nenhuma estruturação. Hoje, isso caiu para 56%. Ou seja, 44% desse 
universo da "publicidade popular" utiliza algum suporte de marketing interno, agência de 
propaganda, free lancers, agência de promoção e consultoria externa de marketing. Outro dado 
relevante é 64% deles afirmarem já ter algum sistema de mensuração do retorno das suas ações. 
 



Este enorme universo espalhado na economia não gosta de ser visto como utilizadores da 
“propaganda”, na sua visão clássica. Consideram-se utilizadores contínuos de “ações diretas” e o 
mínimo em “propaganda”. Na verdade englobam uma infinita relação de meios e atitudes de 
comunicação, sem uma distinção acadêmica das suas diferenças. Porém, o que é muito positivo, é 
estarmos diante de uma das maiores revoluções na consciência pela visibilidade competitiva dos 
micros, pequenos e médios empresários do país, incluindo os profissionais liberais.  
 
Qual é o volume efetivamente desembolsado por essa categoria e que ainda não conseguimos 
medir e avaliar com um melhor rigor científico? Sabemos no negócio de listas e guias, que 
aproximadamente 90% da receita dessa mídia é oriunda exatamente desse público. Temos 
percentuais teóricos dos classificados de jornais, das revistas, dos programas de ofertas da 
televisão, dos sites. Mas, não conseguimos mensurar e ter uma idéia aproximada de quanto essa 
gama de cerca de 4 milhões de empresários (parte ativa formal da economia, sem considerar o 
gigantesco contingente na informalidade) investe ou poderia passar a investir, com um melhor 
foco da classe publicitária nesse disperso, mas rico ativo da "publicidade popular". Que ele existe, 
existe. Encontramos em cada quadra da cidade de São Paulo. Nas cidades de todo o país, e no 
campo, milhões de empreendedores fazendo as coisas acontecerem. Mais do que o tamanho das 
verbas, inicialmente, o significativo é a atitude que a precede.  
 
Antigamente, comunicar-se, lutar pela visibilidade do seu negócio, atender correta e 
educadamente o telefone, era coisa de poucos. Hoje, esse "software" já vive instalado na 
consciência do empresariado. Trata-se de uma revolução pelo acesso à visibilidade. E uma ligação 
automática entre ter visibilidade com poder ter competitividade. Vivemos uma bela realidade e 
um espetacular potencial dessa "publicidade popular". Estudos realizados nos Estados Unidos, já 
associam uma maior ou menor chance de sucesso de um empreendedor vinculado a 
disponibilidade ou não de meios acessíveis e competitivos para assegurar a visibilidade dos seus 
diferenciais, junto ao seu segmento de clientes.  
 
Independente desses mesmos estudos, para a realidade nacional, constatamos um crescimento 
extraordinário da consciência para a necessidade de estabelecer vínculos de comunicação mais 
formais e definidos, revelados nesta pesquisa, além de conhecermos histórias verdadeiras de 
êxito pelo convívio diário com este segmento de "anunciantes populares". 
 
Será que essa fatia dos pequenos recursos, reunida e somada duplicaria o tamanho medido da 
propaganda brasileira? Com certeza o potencial existe. A Demanda está ainda “errática”, confusa, 
mas aceleradamente presente na mente desse publico, pequeno investidor. Com uma economia 
mais firme, com o crescimento melhorado do PIB, a nova liderança do mercado publicitário 
brasileiro não pode mais, olhar apenas para o lado “nobre da curva de Pareto”: Os famosos 10% 
dos anunciantes do país que geram 90% das verbas (cada vez mais integradas com marketing 
direto, relacionamento, “na mídia” e utilização dos canais de distribuição como meio de 
visibilidade no ponto de venda, diga-se de passagem). 
 
A “publicidade popular” seria uma feliz ou infeliz comparação com o "carro popular"? No começo, 
os veículos populares sofriam para subir uma ladeira. Hoje eles dão show de tecnologia, 
performance, design e oferecem dignidade com ótimo "status" aos seus proprietários. Para as 
montadoras definem positivamente a sua equação de escalabilidade.  
 
O mundo mudou, poderemos nos surpreender se os grandes não forem mais tão grandes e se os 
pequenos deixarem de ser tão pequenos. Existe uma nova missão nobre para a publicidade 
popular no Brasil! 
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