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O mercado de marketing promocional é quase tão forte no Brasil quanto o de propaganda, tendo 
movimentado R$ 9,9 bilhões em 2002. A conclusão é de um estudo contratado pela Associação de 
Marketing Promocional (Ampro), que em outubro reelegeu a diretoria liderada por Luiz Antônio 
Peixoto para um novo mandato de dois anos. O levantamento, ainda incompleto, feito com 
diretores e gerentes de marketing de 107 empresas do ranking Melhores & Maiores, da revista 
Exame, indica fortes perspectivas de crescimento para o setor em 2004. Nesta entrevista, o 
dirigente faz um balanço do primeiro mandato, fala sobre os novos planos da entidade para o 
próximo biênio e discute os principais problemas enfrentados pelo segmento, como a restrição a 
promoções que envolvem o sorteio de prêmios.  
 
 
Meio & Mensagem - O senhor venceu a última eleição por uma margem apertada, três votos. 
Desta vez, concorreu sozinho...  
 
Luiz Antônio Peixoto - Acredito que tenha sido uma atitude do próprio mercado, de deixar que 
pudéssemos dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo e que concluíssemos o que 
precisa ser concluído. Há a percepção de termos feito um trabalho competente. Acredito muito na 
minha equipe, tanto que a mantivemos praticamente intacta para esta nova gestão. Criaremos 
um comitê de Internet, que não tínhamos, está sendo formado agora e vai discutir como tratar a 
Web dentro do contexto do marketing promocional.  
 
M&M - Na última eleição, as principais bandeiras da chapa encabeçada pelo senhor eram a 
alteração da legislação sobre promoções, o levantamento de números do setor, o incentivo à troca 
de informações entre os associados e à formação profissional. O que ficou por fazer e em que a 
Ampro avançou em cada um desses pontos?  
 
Peixoto - Mudar a legislação sempre foi uma das grandes lutas da entidade, e não apenas da 
nossa gestão, que começou há dois anos. A lei que rege as promoções no Brasil, apesar de antiga, 
não é ruim. Mas a Caixa Econômica a está interpretando de maneira rigorosa demais, o que tem 
prejudicado o mercado efetivamente. A Caixa é especialista em loterias e desconhece as 
necessidades do marketing promocional, sem analisá-lo como um mercado em absoluto 
crescimento, sério, profissional. Não temos mais aquela história de o sujeito fazer uma promoção, 
prometer um automóvel e não entregar. Isso foi há 20, 30 anos, época em que, de fato, houve 
necessidade de regulamentação. Devemos seguir a regulamentação, mas sem exagerar. Hoje, a 
Caixa pede documentos que a própria lei não contempla. Os shopping centers deixaram de fazer 
promoção com prêmios há três, quatro anos, exclusivamente em função da burocracia. Antes, a 
empresa que administrava o shopping era a responsável. Atualmente, são todas as empresas 
dentro do shopping, todas as lojas. Se uma delas tiver algum problema, a promoção não sai. E 
fica inviável conseguir levantar 20 documentos, de 400 lojas, em 15 dias.  
 
M&M - É o principal problema do setor?  
 
Peixoto - É um dos grandes problemas do setor. Outros são provenientes do mercado, da 
economia, de uma série de fatores globais. Mas o ponto preponderante de entrave ao processo de 
crescimento é esse. O segmento poderia gerar aproximadamente meio milhão de empregos se 
estivesse numa situação estável de autorizações. Em 1998 e 1999, tínhamos perto de 2 mil 
promoções autorizadas por ano. Em 2002, fechamos com aproximadamente 900 e não sei se 
conseguiremos isso neste ano. Deixamos de criar empregos, e o governo, de arrecadar impostos, 
porque uma ação promocional normalmente gera premiação, e sobre essa premiação existe 20% 
de Imposto de Renda.  
 



M&M - O senhor poderia dar exemplos mais concretos dessa interpretação rigorosa da lei pela 
Caixa?  
 
Peixoto - Temos problemas de prazo. A Caixa pede 60 dias para aprovar um projeto promocional. 
É muita coisa. Se você está fazendo uma promoção, tem pressa e precisa atuar rapidamente em 
função de uma situação de mercado. E só é possível produzir e distribuir o material depois que 
tiver o número da autorização. No final das contas, são 90, 120 dias. O mercado tem buscado 
alternativas, como os títulos de capitalização. Mas não é suficiente. Além disso, a Caixa hoje cobra 
taxas novas. Antigamente, os escritórios de advocacia especializados no setor viajavam para 
Brasília uma vez e resolviam o problema. Uma viagem para protocolar e uma troca de e-mails. No 
máximo, duas viagens. Hoje, é preciso ir várias vezes a Brasília e apresentar uma série de 
documentos, o que gera aumento de custos e promoções à margem da legislação. Algumas 
empresas, não as tradicionais e as mais responsáveis, estão optando por fazer promoções sem 
autorização. É um problema sério para o mercado. No final de 2002, tentamos fazer um seminário 
com a Caixa Econômica e nem obtivemos resposta.  
 
M&M - Que outros canais têm sido usados para resolver o problema e conseguir uma 
interpretação mais branda da legislação?  
 
Peixoto - Em meados de 2002, foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Fazenda para 
rever a legislação. Mas, como estávamos em final de governo, a coisa parou depois de algumas 
reuniões. Agora estamos fazendo um trabalho com outras entidades - a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA), a Associação Paulista de Supermercados (Apas), a Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação (Abia), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), entre outras. Uma das realizações de nossa 
gestão foi a aproximação, ou reaproximação, com os meios de comunicação e com outras 
entidades que defendem interesses muito semelhantes aos dos nossos associados. Estamos 
trabalhando com essas instituições na busca de resultados efetivos. O novo governo está mais 
aberto a esse tipo de conversa e à análise. No começo do governo, não dava para fazer nada, 
porque existe para eles uma série de outras prioridades. Agora, achamos que chegou o momento 
de investir e trabalhar sério nesse projeto.  
 
M&M - Mas a idéia não é, então, alterar a lei?  
 
Peixoto - No primeiro momento é flexibilizá-la. Depois, queremos sim a mudança da legislação, 
que é de 1971, época em que não havia Internet nem uma série de recursos eletrônicos e 
tecnologias que existem hoje. A lei precisa ser, no mínimo, atualizada.  
 
M&M - Outra das bandeiras levantadas na época da eleição passada foi das pesquisas? Que tipo 
de informações vocês têm hoje, que não tinham na época da primeira eleição? Que forma de 
levantamento foi possível fazer nesse período?  
 
Peixoto - Nós não tínhamos nenhum estudo do setor de marketing promocional. O que sempre 
imaginamos, a partir da experiência de mercados como o europeu e o norte-americano, é que 
existia uma correlação entre o que se investe em propaganda e o que se investe em marketing 
promocional. Essa relação, nos Estados Unidos, hoje é de dois para um a favor de todas as 
ferramentas de marketing promocional - eventos, incentivos, pontos-de-venda, marketing direto, 
etc. No Brasil, imaginávamos que a relação fosse de um para um, com base em levantamentos 
dos veículos de comunicação especializados na área, como o próprio Meio & Mensagem. Mas a 
propaganda é muito mais fácil de ser avaliada. Você vai aos veículos ou às agências e pesquisa. 
Normalmente, o anunciante não fornece os segredos da companhia, o nível de investimento aqui 
ou acolá. Estamos tentando resolver o problema com um levantamento específico sobre nosso 
mercado. Contratamos a empresa de pesquisa SSK e ela conseguiu conversar com 107 
instituições, do ranking das 500 Melhores e Maiores, da revista Exame. Por enquanto, falamos 
apenas com gerentes e diretores de marketing. Mas o projeto está incompleto. Ainda temos que 



conversar com a área de compras, com a área comercial e com a área de recursos humanos, que 
gera muitos eventos de treinamento. É um projeto que não tem fim e precisa de patrocinadores. 
Algumas empresas estão nos ajudando. É necessário dar continuidade a esse processo. Mas, nas 
107 entrevistas, já conseguimos ter uma definição básica do que o mercado entende por 
marketing promocional: uma atividade de marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, 
visando, por meio da interação com o público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de 
construção de marca, de vendas e de fidelização. Fomos buscar também números e acabamos 
descobrindo que o mercado de marketing promocional movimentou R$ 9,9 bilhões no ano 
passado, contra R$ 13,2 bilhões da propaganda. Estamos quase chegando na relação que 
imaginávamos, no meio a meio. E as perspectivas são muito boas. Para 2004, 45% das 
companhias pesquisadas pretendem ampliar os investimentos em promoção de vendas, enquanto 
os outros 55% vão mantê-los inalterados. Em merchandising, as perspectivas são parecidas: 50% 
vão aumentar, e 50% vão manter as verbas. Nas campanhas de incentivo, 31% irão aumentar, e 
62% manterão igual. Só 7% vão diminuir.  
 
M&M - Os outros dois pontos são a formação profissional na área e o fomento de eventos. O que 
avançou nesse sentido?  
 
Peixoto - Um dos principais eventos que fizemos foi o Ebemp, primeiro encontro brasileiro das 
empresas de marketing promocional, juntamente com a Brasil Promotion, em agosto. Foram dois 
dias de painéis, em que se discutiu legislação e mão-de-obra. Houve um painel de clientes, para 
saber o que eles esperam da sua agência ou dos seus parceiros da área promocional. Nós 
estamos falando para o mercado que não chamamos mais as empresas de marketing promocional 
de agências, porque não agenciamos nada. Somos empresas de negócios. Acho que o Ebemp vai 
se consolidar nas futuras gestões como um encontro anual. Já estamos planejando a edição de 
2004. É um evento no qual se discutem todos os problemas do mercado do marketing 
promocional. Por isso, é importantíssimo. Além disso, realizamos vários outros na área de 
formação, na área acadêmica. Fizemos muitas palestras em universidades. Foram realizados 
diversos painéis e palestras com o apoio e o fornecimento de tecnologia dos parceiros e dos vice-
presidentes da Ampro, que deram palestras e transmitiram aos alunos uma série de informações, 
principalmente na ESPM e na PUC de Campinas. Temos um trabalho muito forte previsto para 
universidades, para a educação, porque a área promocional nunca teve uma formação específica. 
Não existe curso de "promocitário". E o mercado vai ter necessidade de profissionalização e de 
profissionais muito rapidamente. É bastante importante que as coisas sejam feitas de forma 
profissional. A aproximação com o consumidor, por meio de eventos em praias, em parques, com 
demonstração de produtos, vai acontecer cada vez mais. E sempre dentro de uma regra de 
permissividade. Veja o caso da discussão sobre restrições do uso de e-mails e telemarketing nos 
Estados Unidos e no Rio Grande do Sul. Essas coisas estão ocorrendo por quê? Porque o mercado 
está se profissionalizando. Se é bom ou se é ruim, o tempo e o dia-a-dia vão mostrar. Criamos 
também um projeto chamado Ampro High Night, que é um tipo de show case. Já foram feitos 
dois, e o terceiro vai ser realizado agora em Florianópolis, em dezembro, juntamente com o 
evento de premiação do Prêmio Caio, voltado ao mercado de eventos e turismo de negócios no 
País. Temos todos os anos o Amp ro Globes Awards, prêmio mundial do marketing promocional, 
também feito no Brasil. E realizamos ainda o que chamamos de happy hours da promoção, com a 
presença dos associados e de uma personalidade do setor, um cliente. Tivemos a participação de 
executivos da Volkswagen, da Nestlé, da Kaiser. É um evento em que convidamos os associados 
ou o mercado em geral para tomar um drinque, bater um papo, se relacionar com as pessoas e 
assistir a uma palestra de um profissional importante do setor, que fala de algum assunto 
interessante. A Ampro, nesta gestão, através do comitê de relações com o mercado, desenvolveu 
vários workshops para discutir questões específicas e conseguimos, com esse trabalho, colocar 
dois documentos de recomendação no mercado. Um traz recomendações sobre como deve ser o 
relacionamento entre a agência e o cliente, incluindo remuneração. O outro fala sobre processos 
de concorrência.  
 



M&M - No MaxiMídia, Eduardo Souza Aranha defendeu a entrada do setor de marketing direto no 
Cenp. O que vocês acham disso?  
 
Peixoto - O mercado de marketing promocional difere muito do mercado de propaganda no 
tocante à remuneração. O negócio da propaganda é definido por normas que funcionam há muitos 
anos e hoje são regulamentadas pelo Cenp. Faixas de investimentos versus comissionamento. 
Quem comissiona é o veículo. Então, há aquelas faixas e uma série de normas preestabelecidas. 
No caso das empresas de marketing promocional, a forma de remuneração é muito diferente. Ela 
pode ser por fee, por trabalho. Cobram-se por determinadas coisas que na área de propaganda 
não se cobra. De onde vem a receita de uma empresa de marketing promocional? Vem de um 
projeto que tem que ser analisado e custeado à medida que você usar a sua mão-de-obra, a sua 
inteligência, serviços de terceiros e, no caso do ponto-de-venda, mão-de-obra especializada. Não 
há como normatizar todo esse processo. O que procuramos normatizar são detalhes mais comuns, 
como o custo do material impresso, de criação. Com relação à remuneração de fee, depende 
muito do envolvimento da empresa de marketing promocional com o projeto, ou com o volume de 
trabalho que vai prestar para determinado cliente. O que defendemos é uma relação mais estável 
do cliente com a agência de promoção. Porque a atividade de marketing promocional é estratégica 
também. Quando uma organização pensa hoje no seu marketing, pensa no mix de comunicação. 
Já existem empresas de marketing promocional que têm uma relação de conta, grandes agências 
que estão buscando isso há muito tempo e estão conseguindo. Elas participam do planejamento, 
passam a entender do negócio do cliente, dos produtos, dos serviços, de uma maneira integrada, 
mais profissional. O negócio de chamar dez empresas de marketing promocional para fazer 
concorrência para um job de um folhetinho, ou de uma ação no ponto-de-venda, tem que acabar. 
Não funciona mais. O modelo ideal seria ter agência de publicidade e empresa de marketing 
promocional discutindo em conjunto com o cliente o que deve ser feito, para onde devem ir os 
investimentos. Porque hoje não se faz apenas uma campanha de mídia de massa que vai para a 
televisão e se anuncia um produto e parou por aí. É preciso ter todo o suporte, a partir daí, 
envolvendo toda a cadeia de distribuição, o ponto-de-venda. O consumidor hoje quer um 
tratamento mais personalizado. Pega-se um produto, e o concorrente que está do lado é bem 
parecido. O terceiro concorrente é superparecido. Os preços são mais ou menos iguais. É 
necessário diferenciar-se de alguma forma e isso é feito no ponto-de-venda. O Popai tem uma 
pesquisa que mostra que 85% das decisões de compra acontecem no ponto-de-venda. Então, se 
você não tem toda a cadeia de trabalho integrada, além da comunicação de massa, não consegue 
os objetivos que pretende.  
 
M&M - Que outros projetos a Ampro tem para esta gestão?  
 
Peixoto - Nesta gestão existe a preocupação de fazer com que a entidade tenha 
representatividade nacional. Como temos sede em São Paulo, muitas agências reclamam. Abrimos 
na nossa gestão a Ampro Rio de Janeiro, a Ampro Paraná e acabamos de inaugurar uma regional 
em Campinas e, provavelmente, abriremos outra em Ribeirão Preto. O Estado de São Paulo é 
muito forte, por isso vamos ter unidades regionais. Estamos abrindo a Ampro Rio Grande do Sul, 
a Ampro Pernambuco, a Ampro Bahia, a Ampro Minas Gerais e mais duas regionais no Norte e no 
Nordeste. Procuraremos fechar esta gestão com a consolidação de todas essas unidades 
espalhadas pelo País, onde teremos a discussão de problemas locais, como a legislação local. 
Posso fazer promoção na praia? Não posso? São assuntos que têm de ser tratados localmente. 
Nacionalmente, não conseguimos resolver. Com isso, facilitaremos a profissionalização da 
atividade no País todo. Recentemente, tivemos um problema em Curitiba com um evento, e a 
Ampro está se posicionando, trabalhando no sentido de ajudar a Câmara Municipal de Curitiba a 
discutir as questões de como realizar eventos de forma profissional, segura, em função de um 
problema que houve lá. É um exemplo de atividade local que está sendo desenvolvida pela Ampro 
Paraná.  
 
M&M - Qual o número de associados da Ampro hoje e quanto vocês acham que podem crescer?  
 



Peixoto - A força de uma entidade está na força dos seus associados. Quando assumimos, não era 
o momento de ir buscar mais empresas interessadas em se associar. Agora, a entidade presta 
serviços adequados. Nosso site é praticamente um portal, fornece uma série de informações, 
banco de currículos, oferta de empregos, notícias, mostra cases. Toda a legislação está disponível. 
A Ampro tem cerca de 140 associadas em São Paulo. No Paraná, são 12. Na regional Campinas, 
temos cerca de 15. Em Porto Alegre são dez, o mínimo necessário para a formação do capítulo. 
Logo deveremos ter umas 200 empresas em todo o País. A médio prazo, acredito que possamos 
dobrar esse número. Estamos buscando disponibilizar uma série de acordos operacionais com 
empresas e fornecedores de serviços para atrair novos associados.  
 
M&M - Quais são as principais bandeiras para esta sua gestão?  
 
Peixoto - Consolidar a Ampro como força nacional e representativa no mercado. É o que está no 
nosso plano de ação. E trabalhar para que o próprio mercado seja mais profissional e mais 
respeitado. Essa é a bandeira conceitual do nosso trabalho.  
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