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Empreendedora elevou em 80% o movimento na loja a partir de estratégia. 
 

Colocar comerciais na televisão, alugar espaços em outdoors ou publicar anúncios em grandes 
revistas nem sempre é possível aos pequenos empresários. A solução, para não ficar de vez fora 
da mídia, é recorrer a meios de comunicação alternativos.  
 
Anúncios em lista telefônica, panfletos para serem distribuídos nos prédios ou comércio próximo e 
publicações segmentadas são algumas das soluções.  
 
Há exemplos, inclusive, daqueles que paralelamente lançam mão de mais de um meio de 
comunicação para se aproximar do público alvo. Caso de Jane Terezinha Hrihorowitsch, 
proprietária da Cesta Ciganas, desde 1997 no mercado. Com 56 opções de cestas disponíveis na 
empresa, ela há três anos colocou o primeiro anúncio do negócio na lista telefônica. "O 
movimento aumentou 80%", garante ela, que mensalmente entrega 25 cestas por toda a cidade.  
 
Segundo ela, seu investimento em propaganda por mês não ultrapassa os R$ 200. Quantia que 
retorna em menos de uma semana de trabalho. Fora o espaço nos catálogos telefônicos, ela 
eventualmente coloca anúncios em jornais menores ou de bairros, estendendo ainda mais sua 
rede de clientes.  
 
- Se não há verba para comprar espaço nos meios de comunicação mais caros, os pequenos 
empresários precisam encontrar uma saída e usar aqueles possíveis. Não ficar fora da mídia - 
ensina Jane.  
 
O empresário André Luiz Sant'anna Britto, sócio da Alô-som, empresa que oferece serviços de 
filmagem, sonorização e telão, passou a usar esses recursos há quatro meses. Desde que investiu 
R$ 10 mil na propaganda do negócio, ele vem recebendo por dia até seis telefonemas de 
potenciais clientes interessados em contratar seu trabalho.  
 
- O principal indicativo de que os anúncios valeram a pena é a mudança do público que vem me 
procurando para solicitar serviços. Antes a clientela era basicamente formada por pessoas que me 
conheciam ou indicadas, mas agora não. Tenho sido contratado por empresas e casas de festas - 
conta André.  
 
Com 200 mil anunciantes e 90% deles formados por pequenos e médios empresários, mais de 18 
milhões de exemplares da TeleListas são distribuídas em 25 Estados e mais o Distrito Federal. Um 
espaço na lista telefônica pode sair a R$ 360, parcelados em até 12 vezes.  
 
- É uma mídia para os empreendedores que não alcançam as propagandas mais caras - diz o 
presidente da empresa, Milton Kelmanson, complementando que o número de anunciantes vem 
crescendo 20% ao ano.  
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