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Livreto "Comunicar e Crescer" é instrumento para as pequenas e médias empresas se tornarem 
anunciantes regulares 
 
As empresas que já têm tradição de anunciar, com relacionamento regular com agências de 
publicidade e fornecedores do trade de comunicação mercadológica, não interessam. Essas já 
fazem parte do bloco econômico que movimenta cerca de R$ 25 bilhões por ano no país, incluindo 
mídia, produção e ações promocionais. Para crescer o volume de anunciantes, a Abap (Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade), quer atrair os micro, pequenos e médios empresários. 
 
O primeiro movimento nessa direção foi dado na semana passada com o lançamento da cartilha 
"Comunicar e Crescer". O instrumento é para mostrar a esse target a importância do 
planejamento das ações de marketing "para a multiplicação de vendas e da construção de marcas 
fortes". 
 
Um dos apelos motivacionais do "Comunicar e Crescer" é mostrar que um negócio é como um 
sonho para o seu proprietário, o mesmo um dia alimentado pelos fundadores das grandes 
empresas do planeta, como a Ford, General Eletric e Microsoft, por exemplo. 
 
O presidente da Abap, Dalton Pastore, que também preside a agência Carillo Pastore Euro RSCG, 
diz que o projeto não se resume à edição de uma cartilha didática, mas a uma atitude em prol da 
formação pra valer de novos anunciantes. 
 
"Se é verdade que incentivar o consumo e, conseqüentemente, a produção e a geração de 
empregos, é um dever do marketing, fizemos uma reflexão: O que as agências de publicidade 
podem fazer para dar maior velocidade a esse processo? Partimos para a ação e organizamos 
idéias para alavancar um projeto capaz de abrir as portas de um mercado ainda inexistente para 
as agências". 
 
O presidente da Abap enfatiza que "não é uma campanha do tipo anuncie que vai fazer bem para 
você". Foram necessários seis meses para formatar o programa. "Temos que nos conscientizar de 
que a forç a desse país está concentrada nas pequenas e médias empresas. Elas são a grande 
maioria. O mercado publicitário não pode ficar alheio a essa realidade", disse. 
 
O livreto tem cinco pontos básicos: 1) mostrar aos pequenos empresários que eles são 
importantes para a vida deles mesmos e para toda a sociedade; 2) fazer ver que as maiores 
empresas do mundo, mesmo as mais poderosas, começaram pequenas; 3) passar noções de 
mercado como concorrência direta e indireta e um olhar isento sobre o negócio; 4) ensinar a 
importância de usar coisas diferentes como diferencial de marca e de vendas; 5) e, finalmente, 
dizer o que eles podem esperar de uma agência, como contratar, remunerar, aceitar e recusar um 
projeto. 
 
"Os resultados não serão imediatos, mas temos que gerar massa crítica para o futuro. O trabalho 
de formação é extenso e exige dedicação. A Abap, junto com as entidades representativas do 
trade, sabe que essa iniciativa é essencial", afirmou Pastore. 
 
O livreto terá tiragem inicial de cinco mil exemplares com distribuição para meios de 
comunicação, agências e associações de classe. Até o final de agosto o conteúdo estará disponível 
no site da Abap (www.abap.com.br) para download gratuito. 
 
Para multiplicar o conhecimento do "Comunicar e Crescer", que tem texto final assinado pelo 
publicitário Stalimir Vieira e design de Jose Zara-goza, da DPZ, com a colaboração de Marcello 



Ser-pa, da AlmapBBDO, a Abap formalizou convênio com a ACSP (Associação Comercial de São 
Paulo). A entidade vai utilizar a estrutura da ACSP para repercutir o livreto. 
Também foi assinado convênio com Confederações das Associações Comerciais, com cerca de 
2.500 sócios. 
 
"O importante é que as associações comerciais não têm como associados apenas varejistas, mas 
muitas indústrias. Essa abrangência facilita a difusão da idéia", disse Pastore. 
 
Começam a ser ministrados, a partir do próximo dia 26, 20 seminários sob a liderança de Stalimir 
Vieira. O primeiro será na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Vieira também vai treinar os 
presidentes de capítulo da Abap para que estes sejam porta-vozes do "Comunicar e Crescer". 
 
Sebrae 
A Abap também vai contar com apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média 
Empresa). A instituição, com base no Cempre (Cadastro Central de Empresas do IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), calcula que 4,6 milhões de empresas estão em atividade no 
país, das quais 99% são micro, pequenas e médias. 
 
Uma pequena empresa é medida pelo número de funcionários: na indústria com até 99 
contratados e na área de serviços com até 46. O faturamento médio em São Paulo chega a RS 
14,5 mil por mês. 
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