
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
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