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O mercado de marketing direto teve um crescimento de 12,1% em 2008, chegando a uma 
receita de R$ 19,5 bilhões, ante os R$ 17,4 bilhões registrados em 2007, segundo estudo 
realizado pela Simonsen em parceria com a Abemd (Associação Brasileira de Marketing 
Direto). O valor eqüivale a 0,67% do PIB (Produto Interno Bruto). 
 
"O crescimento médio dos anos anteriores foi de 12,7%. Mesmo com a crise, o crescimento de 
2008 em relação a 2007 se manteve na média", explicou Antônio Cordeiro, diretor da 
Simonsen Associados. 
 
No ano passado, a taxa de crescimento foi três pontos percentuais maior. "É uma 
demonstração clara de que a ferramenta de marketing direto continuou a ser usada. O 
mercado deu uma paradinha no último trimestre para ver o que estava acontecendo e foi essa 
paradinha que representou a queda", falou Efrairn Kapulski, presidente da Abemd. 
 
O estudo é feito com base em 102 entrevistas com companhias do setor, empresas usuárias e 
clientes, associações, entidades e conta com o apoio dos Correios. A pesquisa, que divide as 
empresas em oito segmentos (veja gráfico ao lado), mostrou que o setor de serviços de 
internet e e-commerce foi responsável pela maior receita desse mercado, com R$ 4,67 bilhões 
ou 23,9% da receita total de marketing direto em 2008. Foi a primeira vez que o segmento 
superou o de empresas de call center, contact Center 
 
e telemarketing, que neste ano teve 23,1% da receita do setor, com R$ 4,5 bilhões. "Por uma 
década, o segmento de call center vinha dobrando, agora, o crescimento diminuiu", disse 
Kapulski. 
 
Segundo o presidente da Abemd, o menor crescimento das empresas de telemarketing não 
tem relação com a nova legislação. "Ao contrário, com a nova lei elas tiveram de crescer o 
número de empregos, precisaram de mais gente para dar conta", explicou. 
 
Os segmentos de gráficas: impressão para marketing direto, de tecnologia relacionada a 
marketing direto e de distribuição e logística ficaram praticamente empatados com 14,2% da 
receita de marketing direto. "Os setores digitais vêm crescendo muito ultimamente. Cada vez 
mais agências estão indo para o digital", falou Cordeiro. 
 
Outro segmento com destaque no crescimento foi o de agências de marketing direto, que de 
2007 para 2008 aumentou a receita em 16,1%, chegando a R$ 360 milhões, com 1,8% da 
receita total do marketing direto no ano. "O que se percebe é que durante algum tempo as 
empresas testaram o serviço de marketing direto e agora estão levando para suas próprias 
agências", disse Cordeiro. 
 
Os três segmentos que mais usam os serviços de marketing direto, juntos, são responsáveis 
por 48% da demanda. "Isso demonstra duas coisas: primeiro que há muitos setores que ainda 
não usam o marketing direto e, segundo, historicamente esses três primeiros setores são os 
que mais conhecem seus clientes e, por isso, estão mais preparados para usar essa 
ferramenta", explicou Cordeiro. 
 
As instituições financeiras estão no topo da lista, com 23% do valor usado. Atrás vêm as 
telecomunicações e utilidades, com 14,5%. Em terceiro lugar, estão publicações e assinaturas, 
10,5% (veja gráfico). 
 
Os crescimentos de participação mais significativos foram dos setores de indústria 
automobilística/autopeças (18,7%) e de comércio em geral e catálogos (18,3%). Aos poucos, 
os outros setores vão conquistando espaço. "No primeiro estudo, os outros eram responsáveis 
por 24% do valor. 
 



Neste ano, são 30%. O que mostra que as ferramentas estão penetrando nos outros 
segmentos", contou Cordeiro. 
 
O setor de marketing direto responde pela manutenção de 1,13 milhões de empregos diretos, 
o que representa um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. 
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