
Digitalização amplia 
participação do consumidor 

O mercado brasileiro de 
marketing promocional está 
crescendo. Nos últimos cinco 
anos, o faturamento das empre
sas do setor quase triplicou: re
gistrou R$ 9,9 bilhões em 2003 
e deverá atingir R$ 23 bilhões 
ao fim de 2007. valor 15% maior 
que o do ano passado. Os dados 
são da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), que 
em 2007 comemora 14 anos 
de fundação e promoveu, na 
semana passada, o 4a Encon
tro Brasileiro das Empresas 
de Marketing Promocional 
(Ebemp), em São Paulo. 

O número de agências espe
cializadas em promoção também 
cresceu. Só do ano passado para 
cá, passou de 168 para 220. 
"Foram 52 agências novas em 
um ano, uma expansão de 30%", 
diz Maurício de Almeida Prado, 
um dos palestrantes do evento 
e sócio da Plano 1 Comunicação, 
agência de promoção fundada 
há seis anos. 

Um dos pontos altos do en
contro foi a discussão sobre as 
tendências do setor. Promoções 
com premiações (concursos, 
sorteios, etc.) e atividades no 
ponto-de-venda (demonstra-
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ções, degustações), além de 
ofertas (descontos, amostras 
grátis), continuam sendo as 
mais utilizadas pelas empresas. 

Mas, no futuro, parte des
sas ações deverá migrar para 
o ambiente digital, tido como 
o futuro da área. SMS, blogs, 
sites promocionais e ações 
pelo celular (mobile) estão 
entre as iniciativas que tendem 
a crescer muito nos próximos 
anos. "O consumidor passa 
a fazer parte da promoção, 
apresentando conteúdo", diz 
Paulo Pérsigo, um dos vice-
presidentes da Ampro. 

A idéia por trás da ação pro
mocional é "apareça e ganhe 
prêmios", em vez de mobilizar 
o consumidor para iniciativas 
do tipo escreva uma frase e 
concorra/participe de sorteio. 
Como exemplo, Pérsigo cita 
uma ação de Veet (marca de 
produtos para depilação) para 
o Dia dos Namorados, na qual 
as consumidoras deveriam 
fazer um vídeo usando o 
produto e, assim, declarar o 
seu amor à cara-metade. "A 
Veet recebeu 790 vídeos", diz 
Prado, da Plano 1, agência 
responsável pela campanha. 

Ampro GlobesAwards revela vencedores 

associação de Marke
ting Promocional (Ampro) 
realizou na semana passada 
a cerimônia de premiação 
do Ampro Globes Awards 
2007. Os grandes destaques 
do evento ficaram por conta 
da PAFerraz Full Promotion, 
eleita a melhor agência de 
marketing promocional do 
ano, e de Fernando Figueire
do, presidente da Bullet, que 
recebeu o troféu de melhor 
profissional do ano. 

Na premiação também 
foram anunciados os ven

cedores de 16 categorias de 
campanhas promocionais. 
Além disso, os 700 convida
dos puderam conferir uma 
exposição com todos os tra
balhos finalistas. A edição 
2007 do prêmio contou com 
162 campanhas inscritas na 
etapa nacional e 33 na inter
nacional. O Globes Awards é 
realizado pela norte-ameri
cana Marketing Agencies As-
sociation (MAA) e, no Brasil, 
organizado pela Ampro. 

O prêmio teve a organi
zação de GPP, Sob Medida, 

Plano 1 e H20 e contou com 
apoio de Villa Noah, Meio 
& Mensagem, Criacitta, 
Olho Digital, Arte Inventos, 
Luxury, Malumar, Relevo 
Araújo, Abacos, Data Show, 
Personal Press, Getty Ima-
ges, Salton, NexPress, Mo
dem Marketing, Simple Brasil 
Studio, Jani King, Gatto de 
Rua e André Viegas. Confira 
a lista completa de vencedo
res no endereço eletrônico 
http://www.meioemensagem. 
com.br/jornal/edl274/Am-
pro.html. 

Esse tipo de ação promocio
nal, diz Pérsigo, tende a gerar 
um marketing viral. 

A Melitta (fabricante de 
pó de café, filtros e aces
sórios) também envolveu 
consumidores em campanha 
promocional. Para concorrer 
a prêmios, o usuário deveria 
enviar mensagens de texto 
pelo celular para um número 
específico. "A palavra-chave 
da promoção é envolvimento", 
diz Prado, lembrando uma 
frase do executivo da Procter 
& Gamble Jon Stengel, que 
prega que o jogo não é mais 
contar histórias e vender. 
"Agora precisamos ter um viés 
de relacionamento em tudo o 
que fizermos", proclama. 

Pesquisa feita pelo Ibope 
Solution a pedido da Ampro 

REGULAMENTAÇÃO 

Fonte: estimativas da Ampro 

mostra que o marketing digital 
tinha, no final do ano passado, 
participação de 29% entre as 
diversas ações incluídas no 
marketing promocional. Pér
sigo acredita que essa partici
pação pode crescer muito nos 
próximos anos e atingir algo 
em torno de 50%. "No passado, 
o produto era o sedutor e o 
consumidor, o seduzido. Hoje 
essa relação se inverteu. O 
consumidor passou a sedutor e, 
como tal, a ter mais importância 
nas ações de marketing promo
cional", diz o executivo. 

CLÁUDIA BERGAMASCO 

Lei sobre marketing de incentivo 
é aprovada em Brasília 

A Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Públi
co da Câmara dos Deputados 
aprovou, por unanimidade, o 
Projeto de Lei 6.746/2006, que 
regulamenta o setor de marke
ting de incentivos. A matéria 
segue agora para a Comissão 
de Finanças e Tributação e, 
depois, para a de Constitui
ção e Justiça. Se não houver 
objeções, será analisado pelo 
Senado antes de virar lei. 

A aprovação do projeto 
representa um passo deci
sivo para o fim de um longo 
período de embates legais 
entre anunciantes e agências 
especializadas, de um lado, e 
Receita Federal e Previdência 
Social, do outro. Os órgãos 
públicos entendem que as em
presas do setor sonegam im
postos ao realizar campanhas 
de incentivo, por considerar 
como salário — e passíveis 

de tributação — as bonifica
ções oferecidas a empregados 
como forma de premiação. 

De acordo com o texto 
aprovado, "os valores pagos a 
título de desempenho pessoal 
não serão considerados salá
rio nem integrarão a base de 
cálculo de encargos sociais". O 
projeto dispõe sobre os aspec
tos trabalhista, previdenciário 
e tributário das quantias pagas 
espontaneamente pelas em
presas a título de prêmio por 
desempenho profissional com 
objetivo de elevar sua eficiên
cia no mercado. 

A emenda 2, do deputa
do Pedro Henry (PP/MT), 
remete ainda ao fato de que 
"o marketing de incentivos 
é utilizado, inclusive, para 
motivar terceiros sem vínculo 
empregatício, mas que, de al
guma forma, concorrem para 
o processo produtivo". 
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