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Os executivos estão otimistas em relação ao próximo ano, segundo a pesquisa "Como planejar 
2010?", apresentada pela diretora de atendimento e planejamento do Ibope Inteligência, Silvia 
Cervellini, durante a Business Round Up - Perspectivas para 2010, organizada pela Amcham 
(Câmara Americana de Comércio). "A pesquisa mostrou que as perspectivas para 2010 são 
muito positivas. 2009 foi menos pior do que o esperado e 2010 vai ser muito melhor", disse 
Silvia. 
 
Um dado destacado por Silvia é que os profissionais de marketing e comercial mostraram ser 
os mais otimistas em relação ao próximo ano. 
 
A pesquisa quantitativa, que tem como objetivo mostrar como as empresas utilizarão a verba 
de marketing para 2010, foi feita com base em 581 entrevistas realizadas pela internet com 
executivos de empresas associadas à Amcham entre 5 e 9 de outubro. 
 
De acordo com o estudo, o maior foco de investimento das empresas no próximo ano serão as 
estratégias comerciais (canais de venda, promoção, ações cooperadas, descontos comerciais) 
para 65% dos entrevistados e o marketing (lançamento de produtos, comunicação, feiras e 
eventos), lembrado por 46% dos entrevistados. Para os profissionais de marketing e 
comercial, os índices ficaram em 72% e 55%, respectivamente. "É um consenso na amostra 
que o maior foco será em estratégias comerciais, entre os executivos de marketing isso é. 
mais intenso", falou Silvia. 
 
88% dos executivos responderam que, em 2010, suas empresas terão resultados crescentes 
em vendas; 77% acreditam no crescimento em lucro e 65% em expansão operacional, em 
relação a 2009. Na pesquisa anterior, 50% tinham expectativa de crescimento das vendas, 
43% nos lucros e 45% na expansão operacional. 
 
A médio e longo prazos, segundo os executivos, as empresas devem investir em novas 
tecnologias (60%) e modernização de instalações (41%). 
 
A estratégia de comunicação dás empresas também foi abordada na pesquisa. 48% dos 
executivos disseram que há integração de mídia on e offline na estratégia da empresa. Os 
outros 52% falaram que isso acontece parcialmente. 
 
As ferramentas de comunicação que receberão mais investimento, segundo a pesquisa, serão 
sites próprios, mídia impressa e e-mail marketing. 
 
O estudo também mostrou que apenas 20% das empresas trabalham de forma ativa e direta 
nas redes sociais para fazer gestão da sua imagem. Os outro 80% disseram fazer gestão 
parcial da imagem. 
 
O acesso a mais informações por parte do consumidor vai impactar as empresas. Para 78% 
dos entrevistados o maior impacto será nas estratégias de relacionamento direto e fidelização. 
61% disseram que a mudança será na comunicação dirigida. O treinamento da equipe de 
vendas foi citado por 43% dos executivos. Estratégias de preços diferenciadas por canais 
foram citadas por 22% dos entrevistados e a revisão de precificação por 12%. 
 
De acordo com a pesquisa, 74% das empresas devem aumentar a quantidade de produtos 
novos. A predominância será voltada a segmentos específicos e com inovação. 
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