
Apesar da crise investimentos em marketing devem crescer em 2009 

Neste ano o aumento deve chegar a 13% no setor. 

De acordo com pesquisa do Ibope Inteligência e associados da Amcham, a verba das ações de 
marketing deve crescer 13% em 2009. No ano passado, as empresas destinaram 
aproximadamente 7,6% do orçamento para esta área. Mas para consolidar este crescimento é 
necessário priorizar gastos e metas, bem como direcionar investimentos para o setor correto. 
Segundo a pesquisa, a prioridade de ingestão de dinheiro será na Internet, seguido pelo e-mail 
marketing, ferramenta nova que vem ganhando espaço no mercado, principalmente por meio 
das vendas pela Internet. 

Para Lincoln Schultz, Diretor de Criação e Marketing da ESAT, inúmeras pesquisas indicam o 
crescimento online das vendas. “Mais de 13 milhões de brasileiros compraram pela Internet 
em 2008, 35% mais que em 2007”, afirma. As compras on-line em 2007 ultrapassaram a 
marca de R$6,4 bilhões, registrando um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. “Isto 
reflete o aumento do poder de compra, fator que poder ser visto nos últimos meses, pela 
grande participação da classe C de consumidores ao comércio eletrônico, fazendo com que a 
fatia seja cada vez mais significativa às vendas pela Internet”, aponta o diretor. 

Dentro deste contexto uma das estratégias mais baratas e eficazes do Marketing Direto é o e-
mail marketing. Resultados apontam que cerca de 11% das vendas on-line são originadas 
através de campanhas de e-mail marketing e que, dentre as melhores técnicas do marketing 
digital, a técnica que melhor apresenta um sólido Retorno sobre Investimento (ROI) são ações 
deste meio. 

De acordo com o Diretor de Marketing da ESAT, o e-mail é uma plataforma de comunicação 
que agrega a qualidade gráfica de uma revista, o conteúdo atualizado do jornal, o dinamismo 
do rádio e ainda a qualidade em som e imagem da TV e, mesmo assim, é o recurso para 
impactar o público final com um custo infinitamente menor que outras mídias ou veículos de 
comunicação. “A partir de uma campanha de e-mail marketing é possível saber quantas e 
quais foram as vendas provenientes de uma determinada ação, bem como mensurar os 
assuntos de maior interesse dentro de uma campanha por meio do rastreamento dos cliques 
do destinatário. Com esta ferramenta pode-se mensurar, ainda, quantas pessoas realmente 
receberam a campanha, quantas leram, quantas clicaram em algum link, visitaram o site, em 
que horário ou dia abriram o e-mail e se elas compraram”, destaca Lincoln Schultz. 

Com esta inteligência e dados em mãos, o departamento de marketing tem muito mais 
subsídios para atingir o cliente de forma mais efetiva e duradoura. “Por ser uma plataforma de 
comunicação de ação rápida e resposta imediata, esta ferramenta não pode faltar no mix de 
comunicação e deve ser explorado de maneira profissional dentro de qualquer empresa”, 
conclui o Diretor de Marketing. 
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