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A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) firmaram parceria para a realização do curso de marketing e comunicação 
direcionado ao micro e pequeno empresário.  
 
Segundo Ermano Marchetti, coordenador da Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena 
Indústria da Fiesp (Cadempi), as pessoas têm uma idéia de que o marketing é voltado apenas 
para o grande empresário. "É um equívoco. Marketing também é para o pequeno", diz.  
 
Marchetti diz que a Fiesp "procurou buscar um diferencial com a este curso." A Federação 
procurou a parceria com quem sabe de marketing.  
 
"Marketing é uma receita de bolo, é só seguir a receita que o plano está nas mãos", afirma 
Marchetti. O curso "Gestão Estratégica de Marketing e Comunicação para Pequena Empresa" é 
voltado exclusivamente para o pequeno empreendedor, nicho de mercado que a Fiesp tem 
explorado. Mais de 90% dos associados à Federação são micro e pequenos empresários. Este é o 
primeiro curso que vai explorar o marketing e a comunicação, mas a Fiesp já mantém um com a 
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (Fia-USP) voltado ao 
empreendedorismo "é um MBA para o pequeno empresário", completa.  
 
Marketing e comunicação  
 
O objetivo é dar suporte aos empresários em relação ao marketing e à comunicação para 
aprimorar o desempenho e buscar maior competitividade. "Queremos sensibilizar o empresário 
que é possível se comunicar e mostrar a importância do marketing para o desenvolvimento da 
empresa", explica.  
 
O curso será realizado de 11 de abril a 27 de junho no centro de treinamento da ESPM. As aulas 
terão 96 horas e serão quinzenais, ministradas às sextas-feiras e sábados, das 8h30 às 7h30. "O 
pré-requisito é querer aprender", diz Marchetti.  
 
A programação do curso é composta por dez módulos e alguns dos assuntos abordados serão "O 
que é marketing", "Entendendo e atendendo clientes, con sumidores e usuários", "Mantendo e 
implementando um programa de comunicação sob medida", "Plano de marketing" e "Estratégia".  
 
Objetivo final  
 
Segundo Marchetti, durante o curso os empresários vão desenvolver um plano de comunicação e 
marketing, utilizando ferramentas e conceitos adquiridos nos dez módulos, claro que adaptando o 
aprendizado para a realidade da empresa do participante. No final do curso, o objetivo é que o 
empresário tenha um plano de marketing próprio pronto para ser aplicado ao seu negócio. Os 
participantes terão orientação de professor.  
 
Inscrição  
 
A Fiesp está oferecendo apenas 35 vagas. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site 
www.fiesp.com.br ou na assessoriada micro e pequena empresa da Federação. Para os 
empresários associados ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), há um 
desconto. O preço é de R$ 640, parcelados em cinco vezes. Para quem não for associado, o valor 
é R$ 960, também divididos em cinco vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
3549-4598.  
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