
Promoção em alta
Setor adota certificação e muda posicionamento para fugir
da comoditização e continuar crescendo a taxas de 15% ao ano

Apartir do início do sécuIo XXI, a promoção passou

a ocupar um lugar de destaque no planejamento

de marketing de grandes, médias e até pequenas

empresas.Tida como a disciplina que mais cresce no uni-

verso da comunicação, a atividade promocional (incluindo

marketing de incentivo, eventos, feiras e convenções) en-

cerrou 2006 com um faturamento de R$ 20 bilhões, valor

superior aos R$ 17 bilhões gastos pelos anunciantes na

veiculação de comerciais. Dados da Associação de Marke-

ting Promocional (Ampro) indicam que nos últimos cinco

anos o setor quase triplicou de tamanho, já que em 2003

a associação divulgou um faturamento de R$ 9,9 bilhões.

Para 2007, a entidade prevê uma movimentação de R$

23 bilhões por parte do segmento, que já conta com 220

agências especializadas. Somente no ano passado, mais

de 50 agências foram inauguradas.

Um dos papas do marketing promocional do Brasil, João

De Simoni, explica o bom desempenho do meio: "Esse é

um setor que trabalha muito mais próximo do trim-trim da

caixa registradora do que do plim-plim da Globo. É por isso

que o crescimento vem ocorrendo ano a ano, porém, mui-

tas empresas ainda trabalham job a job e não por contas, e

isso tem prejudicado a atividade;' Para ele, o grande

concorrente das agências de marketing pro-

mocional é o próprio cliente,

"que executa internamente

ou compra diretamente de-

terminada ação do produtor

ou ainda insiste em reduzir

orçamentos".

Diante desse panorama, no

final de agosto, a Ampro rea-

lizou o 4° Encontro Brasileiro

das Empresas de Marketing

Promocional (Ebemp), a fim

de apontar tendências. Es-

tudos indicam que as ações promocionais no ponto-de-

venda continuam sendo as mais utilizadas pelas empresas,

mas o futuro dessa atividade parece passar obrigatoria-

mente pelo marketing digital."O consumidor passará a fa-

zer parte da promoção, apresentando conteúdo" ressalta

o vice-presidente da Ampro, Paulo Pérsigo. Assim, nos pró-

ximos anos, mídias tradicionais tendem a perder espaço

para os SMS, blogs, sites promocionais e mensagens pelo

celular (mobile marketing).

Um levantamento feito pelo Ibope Solution a pedido da

Ampro mostra que o meio digital tinha, no ano passado,

participação de 29% entre as diversas ações incluídas no

marketing promocional. Muito em breve, esses canais di-

gitais irão atingir 50% de participação. "Cada vez mais será

preciso pensar 360°, atuar 180° e aplicar one to one", co-

menta João Carlos Zicard Vieira, presidente da Zicard Vieira

e presidente do conselho diretor da Ampro."É preciso pen-

sar no negócio do cliente como um todo e oferecer não só

criatividade, mas uma inteligência em marketing promo-

cional capaz de contribuir para o planejamento estratégico

desse cliente. Só assim é possível fugir da comoditização."

Em outra frente, a Ampro está lançando uma certificação

para as agências associadas, com o objetivo de ajus-

tar os preços do setor."Esse'selo de qualida-

de'será um referencial para aqueles

que irão contratar os serviços de

marketing promocional, além

de representar uma arma para

acabar com os descontos de

50% sobre a tabela da Ampro,

o que muitos têm praticado

atualmente" explica AlexisThul-

ler Pagliarini, sócio da Impact

Marketing Promocional e vice-

presidente de relações institu-

cionais da Ampro.
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