
PAULO MACEDO

O mercado brasileiro de mar-
keting direto registrou fatura-
mento de R$ 15,1 bilhões no
ano passado, 18% superior a
2005.

O levantamento é da Simon-
sen Associados a pedido da
Abemd (Associação Brasileira
de Marketing Direto).

Segundo o presidente da
entidade, Efraim Kapulski, o
estudo incluiu call
centers, con-
tact center e
empresas de
telemarketing
que juntas
têm share de
25,8% no seg-
mento e fatu-
ramento de
R$ 3,7 bilhões
(ver tabela).
" R e s o l v e -

mos incluir
no cálculo todas as
disciplinas de comunicação
direta", afirmou Kapulski, en-
fatizando que a idéia é "prover
elementos e informações aos
associados da Abemd e tornar-
se referência de conhecimento
no mercado brasileiro", disse
Kapulski.
A participação do setor no

PIB (Produto Interno Bruto)
em 2006 foi de 0,73% com ba-
se no volume de R$ 2 trilhões
considerado pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

"O crescimento médio do
marketing direto no País nos
últimos seis anos foi de 12,4%.
No ano 2000 o faturamento
global foi de R$ 7,5 bilhões.
No ano passado o mercado
dobrou os investimentos so-
bre os seis anos anteriores".
enfatizou Kapulski.
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Divulgação

A pesquisa coordenada pela
Simonsen Associados mos-
trou que o setor de marketing
direto tem 930 mil postos de
trabalho, 6,9% maior do que
em 2005. "A tendência é que a
curva permaneça ascendente
este ano", prosseguiu o presi-
dente da Abemd.

Os segmentos que mais uti-
lizam a ferramenta de mar-
keting são as instituições fi-
nanceiras com 25% de parti-
cipação. O setor de telecomu-
nicações fica com 16%, publi-
cações e assinaturas com 10%.
comércio e catálogos com 9%.
indústria automobilística e au-
topeças com 8%. arrecadação
de fundos religiosos com 4% e
mercados diversos com 28°/ó.

Kapulski: Indicadores Incluem empresas de call center

As agências especializadas
em marketing direto têm
1,7% do negócio equivalente
a R$ 260 milhões, bem menor
do que os 13,9% das empresas
que fornecem tecnologia rela-
cionada a marketing direto.
As empresas de database mar-
keting e CRM (Customer Re-
lantionship Management) já
movimentam R$ 780 milhões
e têm 5,2% de participação.

"O mercado está em fran-
co desenvolvimento e a ten-

dência é continuar crescendo.
Resolvemos incluir todas as
demandas de comunicação e
abordagem direta pois o mar-
keting direto é muito mais
amplo do que as ações feitas
por agências. Os call centers,
por exemplo, fazem um be-
lo trabalho nessa área", argu-
mentou Kapulski, que segue,
na verdade, o modelo adotado
nos Estados Unidos, o maior
mercado de marketing direto
do mundo.
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