
Anunciante deve aumentar verba de marketing em 13% 
 
Mesmo com a crise econômica mundial, as empresas pretendem aumentar o orçamento 
destinado ao marketing no próximo ano em 13%. O dado é da pesquisa Indicadores de 
Marketing apresentada no III Marketing Round Up, que aconteceu na última sexta-feira (7).  
 
O percentual coincide com o crescimento real na fatia de marketing do orçamento verificado 
de 2007 para 2008. 
 
O estudo foi feito pelo Ibope Inteligência com os executivos de empresas associadas da 
Amcham para ajudar a identificar as expectativas do setor para o próximo ano. 
 
Em 2008, as empresas investiram 7,6% dos orçamentos em marketing. Segundo a pesquisa, 
para o próximo ano, a intenção é que o marketing fique com uma fatia de 8,6% do 
orçamento das companhias. 
 
No ano passado, a pesquisa mostrou um resultado mais otimista. O crescimento esperado na 
fatia de marketing do orçamento era de 30%. 
 
O levantamento foi feito com 211 associados entre os dias 6 e 20 de outubro pela internet. 
Quem respondeu aos questionários foram ceos, diretores, gerentes, chefes ou supervisores. 
 
De acordo com os entrevistados, as principais preocupações para 2009 são a desaceleração 
da economia nacional, recessão mundial, retração na economia americana e carga tributária. 
No ano anterior, a pesquisa mostrou que a maior preocupação dos executivos era a carga 
tributária. 
 
O estudo também abordou quais seriam as ferramentas de marketing que teriam seus usos 
intensificados em 2009. A comunicação dirigida (e-mail marketing e mala direta) foi citada 
por 54% dos executivos. O relacionamento/CRM (Customer Relationship Management) teve o 
mesmo índice de citações, 54%. Metade dos entrevistados falaram que eventos serão mais 
utilizados. Assessorias de imprensa e relações públicas foram citadas por 33% dos 
pesquisados. Comunicação de massa teve 31% de lembrança, seguida por merchandising, 
em 18% dos casos e, por último, promoções, lembradas por 16% dos executivos ouvidos. 
 
Os meios de comunicação mais procurados pelas empresas no próximo ano serão internet 
(56%), e-mail marketing (39%), mídia impressa (24%), mala direta (23%), TV aberta 
(16%), celular (13%) e rádio (10%). 
 
Entre as estratégias que se destacam entre as empresas está o marketing one-to-one, que 
visa trazer um relacionamento personalizado com os consumidores. 
 
As estratégias de crescimento utilizadas pelas empresas continuam praticamente as mesmas 
do ano passado, mas lançamentos e novos produtos perderam a força. Explorar novos 
mercados, novos canais de venda e ganhos em produção mantiveram a importância do ano 
anterior. 
 
O marketing esteve em destaque nas principais estratégias de negócio que fizeram a 
diferença em 2008. Tirando a mais citada, que é a gestão, equipe e treinamento de pessoal, 
as outras três campeãs estão ligadas ao marketing: qualidade de produtos e serviços, 
relacionamento/CRM e processo de inovação. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 22.   
 
 
 
 
 


