
O setor de marketing direto
obteve R$ 15,1 bilhões em receita
no ano passado, montante que
representa 0,73% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País. Os
números estão no Indicadores
2007, estudo realizado pela con-
sultoria Simonsen Associados,
apresentado pela Associação
Brasileira de Marketing Direto
(Abemd). O trabalho tem o ob-
jetivo de mostrar ao mercado o
crescimento dessa área como

o setor divulgado pela Abemd
a partir de 2005. Até então, os
índices eram apoiados apenas
em especulações do mercado.
A expectativa é que a avaliação
seja feita anualmente.

Para se ter uma idéia da
evolução do marketing direto
nas estratégias de comunica-
ção, a receita obtida pelo seg-
mento no ano passado foi 18%
superior à de 2005, quando o
setor atingiu a quantia de R$

delineou primeiro as oito prin-
cipais áreas que compõem o
setor: agências de marketing
direto; empresas de call cen-
ter, contact center e telema-
rketing; empresas de database
e CRM; fornecedores de listas;
gráficas; serviços de internet
e e-commerce; distribuição
e logística; e tecnologia rela-
cionada a marketing direto. O
passo seguinte foi quantificar
cada um desses segmentos e

depois cruzar os dados obtidos
com as empresas e principais
usuários do meio. "Os outros
setores do marketing são mais
fáceis de avaliar. Para esse
estudo, fazemos praticamente
oito indicadores para publicar
apenas um, e isso traz mais cre-
dibilidade ao material", comenta
Antônio Cordeiro, sócio-dire-
tor da Simonsen Associados.

Além de mostrar os bons
resultados do setor, o estudo

revela que o mercado abrangi-
do pelo marketing direto deve
permanecer em alta nos próxi-
mos anos. Os cinco segmentos
com maior participação nessa
área tiveram variação de 9,5%
a 31,2% em relação a 2005,
enquanto as três atividades que
ficaram na parte de baixo da
tabela alcançaram crescimento
entre 20% e 41,8% no mesmo
período (ver quadro).

Entre os principais usuários
do meio, em participação, estão:
instituições financeiras (25%),
telecomunicações/utilidades
(16%), publicações e assinaturas
(10%), comércio em geral e ca-
tálogos (9%) e indústria automo-
bilística/autopeças (8%). "Apesar
dos índices menores, setores
como educação, saúde e varejo
foram os que mais cresceram nos
últimos anos", diz Kapulski.

meio de comunicação e incenti-
var o seu uso com a exibição de
dados consolidados.

"As principais decisões têm
como base informações con-
cretas, e esse material passa
credibilidade a agências e anun-
ciantes para utilizar o marketing
direto como ferramenta estra-
tégica", afirma Efraim Kapulski,
presidente da entidade. Esse é
o segundo estudo que quantifica

12,8 bilhões. Na comparação
entre os últimos seis anos
— partindo de uma receita
estimada de R$ 7,5 bilhões em
2000 —, o crescimento anual
foi de 12,4%, média bem maior
do que a alcançada pelo País
em 2006: 2,9%, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Para chegar aos resulta-
dos, a Simonsen Associados

A Olympikus apresentou na
semana passada em evento no
Copacabana Palace, no Rio de
Janeiro, os uniformes que serão
usados pela delegação brasileira
nos Jogos Pan-americanos que
serão disputados entre 13 e 29
de julho na cidade. Criado pelo
escritório carioca de design
Oestudio, de Fabrício da Costa,
o vestuário será usado pelos
cerca de mil atletas que repre-
sentarão o País nas competições
- cada um terá enxoval de 70

peças. Segundo Costa, essa é a

primeira vez que sua empresa
desenvolve o design para o uni-
forme de uma equipe esportiva.
A Olympikus também vestirá
outras 25 delegações das 41 que
virão ao Rio para a disputa dos
jogos, totalizando 3 mil dos 5,5
mil atletas presentes no Pan. A
agência gaúcha DCS criou uma
campanha publicitária, com dois
filmes de um minuto e versões
reduzidas de 30 segundos, que
começará a ser veiculada em
maio para reforçar a percepção
do público sobre a confiança

Cena do comercial "Quadra", da DCS, que estréia em maio

que os atletas têm nos produtos
fornecidos pela Olympikus. O
primeiro filme, "Quadra", com
as estrelas do vôlei Giba e Ber-
nardinho, vai ao ar em maio.
"Cristais" será veiculado poucos
dias antes da abertura do even-
to e convoca a população para
torcer pelo Brasil.

Segundo a Olympikus, os
investimentos da empresa no
patrocínio ao Pan desde 2005
chegam a R$ 100 milhões. A cifra
é o dobro do valor habitualmente
investido para uma participação
brasileira em Olimpíada, diz Pau-
lo Santana, diretor de marketing
da Azaléia. Do total, 65% é dire-
cionado à veiculação em mídia
(incluindo a cota na cobertura
das Organizações Globo), 10%
ao patrocínio ao COB e o restante
a ações de ponto-de-venda e na
internet. Líder nacional no mer-
cado de material esportivo, com
25% de participação declarada, a
marca Olympikus faturou R$ 410
milhões em 2006, um incremento
de 28% em relação ao ano ante-
rior. A expectativa para 2007 é de
30% de crescimento.


