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A Ampro, Associação de Marketing Promocional, apurou recentemente as tendências do setor 
onde atua. Através de uma detalhada pesquisa, a entidade levantou dados importantes para 
que pudesse basear suas iniciativas e auxiliar seus associados e outras instituições do 
segmento em padrões e decisões no mercado de promoções. 
 
O Ibope Solutions foi o órgão responsável pelo levantamento e mensuração dos dados. Com o 
patrocínio de 43 associados à Ampro, a pesquisa ouviu profissionais de 100 empresas, 
investigando o entendimento, conhecimento e comportamento delas a respeito do marketing 
promocional. Foram entrevistados executivos de marketing, trademarketing, publicidade, 
promoções, vendas e eventos, em segmentos como os de indústria, serviços e comércio, entre 
outros. 
 
Dos profissionais entrevistados, em sua maioria gerentes, 95% já contrataram pessoalmente 
algum serviço em marketing promocional. A principal ferramenta escolhida por eles é o 
desenvolvimento de ações no ponto-de-venda (63%), seguida do marketing de eventos 
(53%), design gráfico e comunicação visual (49%) e da ativação de vendas (46%). 
 
O marketing digital chamou a atenção para os futuros projetos. Não citado na pesquisa como 
ferramenta utilizada para as ações promocionais realizadas nos últimos 12 meses, ele foi 
lembrado por 52% dos entrevistados para novos investimentos. As ações em ponto-de-venda 
continuaram líderes nessa parte da pesquisa, lembradas por 86% dos profissionais, seguida 
pelo marketing de incentivo, com 65%. 
 
O entendimento das empresas em relação ao marketing promocional se baseia, na maioria dos 
casos, em cinco ações que fazem parte de seu conceito. “Existem tantos segmentos nesse 
setor que um de nossos objetivos era ver como as empresas entendiam o marketing 
promocional”, salientou Auli De Vitto, vice-presidente de estratégia de negócios da associação, 
em coletiva realizada nesta terça-feira, 15 de maio, na sede da Ampro.  
 
As promoções com premiação foram consideradas por 76% dos entrevistados, atividades no 
ponto-de-venda por 74%, ofertas por 65%, eventos em geral por 58% e marketing de 
incentivo por 49%. O termo “promoção” é o mais utilizado pelos executivos para tratarem o 
marketing promocional. 
 
O planejamento prévio se mostrou presente em 71% das empresas, número expressivo na 
opinião de De Vitto. “Atividades promocionais dependem da concorrência e da realidade do 
mercado. Muitas vezes elas têm que ser imediatas”, explicou o executivo. Predominantemente, 
os trabalhos em marketing promocional ainda são contratados por cada job. Isso acontece em 
76% dos casos. 
 
Participaram da pesquisa 84 empresas da região Sudeste, 10 da região Sul e 6 entre Nordeste 
e Centro-Oeste. Em relação aos mercados, 57 pertenciam ao de indústria (que engloba 
alimentos e bebidas, cosméticos, limpeza e setor farmacêutico, entre outros), 20 no setor de 
serviços (bancos, telecomunicações e serviços públicos), 14 no comércio e o restante, um total 
de 8, de outros setores. Foi dada maior importância a empresas de médio e grande porte, 
sendo que 63 delas possuem mais de 500 funcionários. 
 
As conclusões da Ampro com base na pesquisa ainda se estenderão. Foi possível logo de cara 
perceber a importância dada ao ponto-de-venda por parte dos clientes, assim como o 
crescimento do interesse no marketing digital. Também foi apurado que a verba para esse 
nicho do mercado publicitário vem apresentando crescimento nos últimos anos. Com dados 
como esse, as agências de promoção agradecem a pesquisa. 
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