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ARTIGO

A força do marketing
promocional

O mercado promocional é um dos
segmentos que mais crescem e se profis-
sionalizam em todo o mundo. A quanti-
dade de empresas que investem grandes
verbas em campanhas promocionais
vem aumentando expressivamente nes-
ses últimos anos.

Segundo a Associação de Marketing
Promocional (Ampro), em 2005 esse
mercado registrou um crescimento de
13%, com um budget na casa dos R$ 17
bilhões. O setor também registrou cresci-
mento de determinadas ferramentas de
marketing promocional, como produtos

promocionais, incentivo, eventos etc.
Os fatores que mais motivaram o uso

dessas ações foram: estratégia de cons-
trução de marca; capacidade de gerar
receita; e relacionamento com cliente.

O segmento de produtos promocio-
nais em 2005 foi de R$ 4,1 bilhões e a
previsão é de um crescimento de 30%
para 2006. As 3,5 mil empresas do setor
empregam aproximadamente 100 mil
pessoas. Esse mercado exige um traba-
lho de comunicação promocional sério
e alinhado à comunicação institucional,
ajudando na construção das marcas e
otimizando ainda mais os resultados
esperados de cada ação.

A comunicação integrada requer uma
gama de serviços especializados e, atu-
almente, existem muitas empresas com
grande expertise em determinados ser-
viços, o que acaba gerando uma certa
segmentação de mercado. Isso traz um
resultado muito maior aos nossos clien-
tes, sem contar a otimização de custos.

Acredito que em 2006 ainda have-
rá uma grande migração da verba de

marketing e do comercial para o trade
marketing, que irá focar muitos tipos de
ações nos pontos-de-venda, onde os pro-
fissionais da área utilizarão diferentes
produtos promocionais.

Isso também acontecerá com as de-
mais ferramentas de marketing pro-

mocional, como promoção de vendas,
marketing de incentivo e institucional,
eventos, feiras, congressos, marketing de
relacionamento, relações públicas, asses-
soria de imprensa, marketing sensorial,
promoção ao trade, patrocínio, endo-
marketing, marketing digital, marketing
social e outras.

Um dos maiores problemas enfren-
tados é o desconhecimento de alguns
profissionais do mercado, que acabam
por prejudicar todo o processo, desde a
coleta do briefing até a aprovação final
da ação.
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Mas estamos trabalhando muito para
a solução desse problema, pois foi pen-

sando nisso que a Ampro-SP realizou
em 2005 a I Semana de Marketing Pro-
mocional, envolvendo diversas universi-
dades. Um evento de enorme sucesso e
um trabalho pioneiro e de base, no qual
os alunos dos cursos de publicidade e
propaganda, marketing e comunicação
puderam ter maior contato com as ferra-
mentas do setor, incluindo os produtos
promocionais.

Este ano, além da II Semana do Mar-
keting Promocional, a Ampro Educação
realiza diversos cursos. E como novida-
de, o lançamento do E-Learning. A
Forma Editora e o Comitê de Produtos
e Serviços Promocionais da entidade
realizaram com os professores de pós-
graduação da ESPM um curso especial-
mente desenvolvido para profissionais
de empresas do segmento de produtos
promocionais. Tudo isso faz com que as
empresas tenham profissionais mais bem
preparados e conscientizados, a ponto de
incluir, dentro de seus planejamentos

estratégicos, as ações promocionais.
A necessidade de autorização da Caixa

Econômica Federal para a realização de
determinadas ações promocionais exige
um grande tempo, assim como a impor-
tação de qualquer produto promocional
ou até mesmo o desenvolvimento de
projetos especiais cuja produção em lar-
ga escala requer um planejamento mais
bem estruturado e minucioso.

Acho que as empresas de comunicação
deverão estar mais antenadas às mudan-
ças que vêm ocorrendo e, em especial
atenção, ao marketing promocional.
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