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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

O material distribuído aos visitantes, em formato de gibi,

e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-

contribui para orientar e desmitificar a norma técnica, mos-

nas Empresas (Sebrae) mantêm convênio destinado

trando que é uma ferramenta acessível e de grande relevância

a disseminar a importância das normas técnicas e

para o sucesso nos negócios. Em quadrinhos e com uma lin-

estimular a sua utilização pelas micro e pequenas empresas
(MPE). Entre outras ações, a parceria prevê a participação da
ABNT nas várias edições da Feira do Empreendedor, para divulgar o convênio e orientar os visitantes sobre as normas disponíveis, que agregam qualidade e competitividade em suas
atividades.

guagem objetiva, esse tipo de publicação desperta no público
um grande interesse. Seus títulos: “Normas Técnicas - O que
eu ganho com isso?”, “Qualidade de Atendimento”, “Alimento
Seguro” e, o mais recente, sobre normas para o setor de Confecção.

Em 2012, a ABNT esteve presente em seis feiras do em-

As pessoas que visitam o estande, além receber uma ex-

preendedor, cada uma delas atendendo às características re-

plicação geral sobre o que é a ABNT e como ser tornar um

gionais: Blumenau (SC), Goiânia (GO), Palmas (TO), Natal (RN),

associado, são informadas sobre os cursos, os serviços

Fortaleza (CE) e São Paulo (SP). Durante a programação, a Ge-

ABNTCatálogo e ABNTColeção, o processo de normalização,

rência de Articulação Nacional (GAN) tem ministrado a palestra

como acompanhar a Consulta Nacional e sobre Certificação (de

intitulada “A importância das Normas Técnicas para Micro e

sistemas, produtos e pessoas).

Pequenas Empresas”.
No seu estande, a ABNT divulga a página do convênio
em seu site (http://portalmpe.abnt.org.br/) e oferece esclarecimentos sobre a aquisição de normas técnicas por 1/3 do seu
valor nominal, benefício que é obtido a partir de um breve

Além de todo o trabalho desenvolvido no estande, a ABNT
promove ações pró-ativas no intuito de levar a informação
para quem não tem a oportunidade de visitar as feiras, tais
como, a entrega de gibis em oficinas e realização de palestras.

cadastro. Há também um destaque especial para as coleções

Essa divulgação também acontece em feiras de negócios, nas

setoriais fornecidas gratuitamente por meio do convênio para

quais a ABNT procura alcançar especialmente os empresários

as MPE, ou seja, aquelas que apresentam faturamento anual

de MPE, para mostrar as vantagens de utilizarem normas téc-

de até R$ 3.600.000,00.

nicas e se tornarem associados.

