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Em ano de crise, as ações que buscam a elevação das vendas costumam ser a prioridade, o 
que pode acarretar em adiamento de estratégias de construção de marca. Assim, os projetos 
de marketing promocional, em 2009, tendem a ganhar espaço. Pelo menos é o que 
argumentam as agências do setor.  
 
A expectativa da Associação de Marketing Promocional (Ampro) é de que o setor encerre o ano 
com movimentação de R$ 30 bilhões - relativos à cadeia toda, excluindo a matéria-prima- , 
um crescimento de 11% em relação a 2008, mas inferior ao anterior, que foi de 17%. "A 
multiplicidade de ações faz com que o segmento esteja indo muito bem", afirma Elza Tsumori, 
presidente da Executiva Nacional da Ampro.  
 
Para Elza, em momentos de crise, as marcas privilegiam atividades no ponto-de-venda, local 
onde o consumidor faz a escolha final. "É lá que estão o cliente, o produto e o dinheiro. Então, 
é neste ponto de encontro que a ‘briga’ deve ser maior", acredita. Pelas avaliações da Ampro, 
entre 80% e 85% da decisão de consumo ocorre no ponto-de-venda. Ela acrescenta que, 
como cada vez mais o consumidor vai às compras sem lista de produtos, é na circulação pela 
loja que a escolha é feita.  
 
"Trata-se de um ano muito promocional por um lado e, por outro, haverá também convenções, 
embora com menos luxo. Há claramente um sinal de racionalização nos projetos ", afirma 
Fábio Brandão, diretor-geral da Samba, agência especializada. Ele acredita que haverá menos 
eventos institucionais. Na sua avaliação, nos últimos anos as ações ligadas à promoção de 
vendas ganharam importância. Hoje, mais de 50% dos projetos em elaboração na agência 
estão voltados para este fim. Tanto que, segundo ele, os supermercados estão virando 
"condomínios": praticamente "alugam" o espaço onde a marca é exposta. Brandão diz que os 
segmentos de higiene e limpeza, cosméticos, alimentação e farmacêuticos seguem no mesmo 
ritmo - ou superior - de 2008.  
 
Ricardo Buckup, sócio-diretor do Grupo B2, lembra que, entre as campanhas aprovadas, houve 
readequação nas verbas. Nas não-aprovadas, quando a crise estourou, houve congelamento 
das ações, que voltaram a partir de março. "O que vemos, neste ano, são as ações focadas em 
venda", afirma. Andrea Galasso, diretora-geral do Banco do Eventos, também vê uma 
preocupação maior das empresas com os custos. Para ela, além de ações ligadas ao ponto-de-
venda, percebe-se ainda aquelas destinadas ao setor e convenções motivacionais de equipe, 
visando a venda.  
 
Fernando Figueiredo, presidente da Bullet, diz que a maioria dos seus clientes não reduziu 
verba, mas externou a vontade de focar naquilo que "gere venda". Segundo ele, no primeiro 
trimestre deste ano, as ações promocionais representaram 45% ante aos 35% no mesmo 
período do ano passado.  
 
Na Audi o marketing promocional - e também o direto - ocupa, desde 2006, um espaço maior 
na estratégia de comunicação. Mas, como a empresa afirma não verificar crise no segmento de 
"carros premium", as ações não são, necessariamente, as que induzem o consumidor à 
compra. "Queremos melhorar o relacionamento, e a experiência é uma boa forma", afirma 
Felipe Gomes, gerente de marketing da Audi.  
 
Para este ano, entre as ações da companhia deste segmento de marketing estão o "Audi 
Driving Experience" - um dia de treinamento em carros, com pilotos profissionais -, viagem à 
Alemanha (da parceria com a Paramout Pictures, quando do lançamento do filme "Homem de 
Ferro", que usa um carro da marca) e uma "loja sazonal" no Shopping Iguatemi, aberta por 
um mês, até o dia 18 de abril. "A loja permite testar o nível de aceitação do público brasileiro 
para a grife da marca", diz Gomes. Ele explica, no entanto, que o maior objetivo é mostrar ao 
consumidor a marca - há uma exposição que apresenta o passado e o presente, além de 
informações sobre teste drive e um equipamento que permite a montagem personalizada do 
carro (que estará disponível nas concessionárias em 2010).  



 
A crise e o foco nas ações para a venda se refletem nos resultados esperados para 2009. Na 
B2 espera-se um crescimento de 68% (ante os 80% de 2008), chegando a um faturamento de 
R$ 52 milhões. O mesmo deve ocorrer na Banco de Eventos: se considerar o resultado do ano 
passado, o faturamento cai. A estimativa é de R$ 85 milhões, ante aos R$ 124 milhões de 
2008. No entanto, Andrea ressalta que o ano passado foi excepcional e a meta era de R$ 80 
milhões. Na Bullet, como o crescimento de 2008 foi acima do esperado (105%), este ano a 
projeção é menor: 20%.  
 
Figueiredo acrescenta que, além da tendência pontual para este ano, o setor vive também 
uma mudança estrutural, de atuação de forma mais ampla. "Antigamente, por exemplo, a 
minha atuação não passava perto de mídia, mas hoje uso para atingir de forma mais eficiente 
o consumidor", afirma. É por isso que, segundo ele, a Bullet faz mais ativação de consumo que 
marketing promocional.  
 
Se durante um bom tempo o setor foi mais "informal" quanto à capacitação dos funcionários, 
agora as agências buscam profissionais com graduação na área ou afins e têm departamentos 
específicos de reciclagem profissional.  
 
Na Banco de Eventos, a área de gestão de pessoas faz treinamento interno de seus 
profissionais, assim como os encaminha a cursos. Na Samba, a busca é por profissionais 
formados em marketing e publicidade, preferencialmente - exceto na área de produção - e 
existe ainda uma programa de trainee, que capacita os jovens.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


