
Após três anos de gestação, a Associação Brasileira de Marketing Direto
(ABEMD), com o apoio dos Correios, lançou no final de 2005 os Indicadores do
Marketing Direto Brasileiro, um estudo que entre outros levantamentos apurou

que o mercado gerou receita de R$ 12,8 bilhões em 2005, apenas consideran-
do a prestação de serviços do setor. "O objetivo foi desenvolver uma base de
informação estratégica atualizada e corrente, abrangendo os principais seg-

mentos que compõem nosso setor", diz o presidente da
ABEMD, Efraim Kapulski.

Realizado pela Simonsen Associados, a pesquisa
traduz a importância do Marketing Direto para a econo-
mia brasileira. "Desde que assumi a presidência da

ABEMD me defrontava com a necessidade de ter núme-
ros reais do setor, embora com a certeza da sua grande-

za, do enorme negócio que o Marketing Direto significa
nos dias de hoje", conta Kapulski.

Os números levantados pelo instituto vão ao en-
contro da definição do que é Marketing Direto: uma
associação de instrumentos e ações que reúne uma ou
mais mídias, onde se obtém uma resposta mensurável
dos clientes. O levantamento é o resultado de 282 en-
trevistas e consul tas a vá r i as ent idades (veja

metodologia), entre empresas que fornecem Marketing
Direto e as usuárias desse instrumento e ainda forma-
dores de opinião ligados ao setor.

Tamanho
O número que mais impressiona é o tamanho da

receita. Os R$ 12,8 bilhões apurados representam nada
menos do que 0,71% do PIB do país. "A publicidade
brasileira, uma das mais premiadas do mundo, gera

1% do PIB, ou seja, 15 bilhões de reais, e o Marketing
Direto está muito próximo, o que o coloca também como
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um setor da economia muito importante", compara Antônio
Cordeiro, sócio-diretor da Simonsen Associados.

Os maiores responsáveis por pouco mais da metade
dessa receita são os segmentos de Call Center/Telemarketing,

com R$ 3,3 bilhões e quase 26% de participação no bolo e
Serviços de Internet e E-Commerce, que tem participação

próxima de 20% e R$ 2,5 bilhões de receita. Com participa-
ções que variam de 16% a 14% estão as Gráficas (R$ 2,1
bi), a Distribuição e Logística (R$ 2,05 bi) e a Tecnologia

(R$ 1,8 bi), todos obviamente prestadores de serviços de
Marketing Direto.

Outra revelação significativa está relacionada ao cres-
cimento do Marketing Direto, já que o estudo mostra que nos
últimos cinco anos, o segmento tem alcançado um cresci-
mento médio de 11,3% ao ano. Isso se deve ao fato de o
setor ter saltado de uma receita de R$ 7,5 bilhões no ano
2000 para os valores de hoje. Além disso, o valor registrado
no ano 2000 representava 0,68% do PIB, outra prova do
acentuado crescimento do setor no período. É um resultado
excepcional se comparado à maioria das grandes áreas eco-
nômicas brasileiras. Além disso, as 4.500 empresas ligadas

de alguma forma ao Marketing Direto geram nada menos
do que 870 mil empregos diretos.

"Em nosso levantamento encontramos oito tipos de
empresas e prestadores de serviços cujas atividades estão
relacionadas com o Marketing Direto", conta Cordeiro. São
elas empresas de call center/contact center/telemarketing;

agências de Marketing Direto, empresas de database e CRM,



empresas de impressão para Marketing Direto (gráficas),
fornecedores de listas, Internet e e-commerce, distribuição e
logística e empresas de tecnologia.

Usuários
Na outra ponta, entre os maiores usuários da ferra-

menta estão as Instituições Financeiras, elas representam
27% do total, seguidas das empresas de Telecomunicações/
Utilidades, com praticamente a metade dessa participação.
Empresas do setor de Publicações e Assinaturas compõem
12% do universo de usuários, sendo seguido do Comércio

em Geral e Catálogos com 10%, Indústria Automobilística

(7%), Fundações/Raising/Religiosos (5%). "É importante
notar que outros setores da economia representam 25% da
amostra. Isso significa que o Marketing Direto tem enorme

potencial de crescimento ainda nessas áreas econômicas",
avalia o diretor da Simonsen.

E se engana quem acha que o Marketing Direto é uma
ferramenta empregada apenas para o relacionamento com
os consumidores finais. Ele tem sido utilizado crescentemente
nas ações entre empresas (B2B), chegando a representar
38% da receito do setor.

Outra medida de grandeza do Marketing Direto está
na quantidade de objetos que a atividade envia. "No ano

de 2005, cerca de 2,7 bilhões de objetos trafegaram pelo
Brasil através das operações de Marketing Direto. É um nú-
mero altamente significativo", comenta Cordeiro. Por outro
lado, a atividade ainda tem uma concentração elevada na
região Sudeste, que representa 78% da origem da ativida-

de, seguida da região Sul com 12%. "As informações e

números levantados apontam o potencial de crescimento do
Marketing Direto e trazem informações estratégicas atua-
lizadas para quem está ou quer investir nesse mercado",
finaliza Cordeiro da Simonsen.




