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Em contínuo crescimento nos últimos dez anos, o mercado de marketing promocional não tem do 
que se queixar. Estudo inédito revela que o setor movimentou R$ 9,9 bilhões no último ano, o que 
corresponde a 42,8% da verba investida em ações de marketing pelos anunciantes, perante os R$ 
13,2 bilhões dos investimentos em outros veículos. E a expectativa é que os investimentos para 
este setor cresçam, em média, 20% em 2004, considerando que a verba para promoção de 
vendas também deva crescer no mesmo patamar no próximo ano, para merchandising, 12,5%, 
programas de incentivo, 16%, marketing direto, 15%, e feiras, 44%. Este é o resultado da 
primeira pesquisa feita pela Associação de Marketing Promocional (Ampro) . A grande dificuldade 
que a entidade enfrentava era levantar os números do setor, que apesar de antigo ainda é 
desconhecido para a maioria dos anunciantes.  

“Hoje, já existe um aumento de verba para as ações de marketing promocional”, afirma Luiz 
Antônio Peixoto, presidente da Ampro. Isso, no entanto, não significa necessariamente uma 
migração da verba destinada à mídia convencional para a promocional. “Uma ação não faz com 
que a outra desapareça. Elas se complementam”, explica.  

Há cerca de dois anos, a verba publicitária era divida em 25% para marketing promocional e 75% 
para propaganda. Atualmente, o salto para 42,8% prova que o Brasil está caminhando a passos 
largos para se igualar aos Estados Unidos, onde as ações promocionais já representam 60% das 
verbas de marketing. A explicação para essa mudança de perfil no mercado está nos 
acontecimentos da própria mídia. Na década de 40, os anunciantes apostavam na mídia de massa 
para atingir o seu público, que se não tinha televisão, escutava rádio e lia jornal. Com a 
diversificação dos veículos de comunicação, como a TV a cabo e a Internet, os anunciantes 
perderam de vista seu público. E, descobriram no marketing promocional uma maneira de 
conquistar o cliente no lugar certo.  

Agências lucram  

Quem está lucrando com isso são as agências de marketing promocional, como a Netzcar . Há 
três anos no mercado, a empresa cresce 40% ao ano. A previsão é que este percentual seja ainda 
maior quando as pequenas e médias empresas também decidirem investir neste ramo. “Ainda 
falta conhecimento”, afirma Fabiana Ribeiro dos Santos Schaeffer, diretora de marketing da 
agência.  

Ela também acredita na tendência das ações promocionais superarem as verbas da propaganda 
de massa. “As empresas estão percebendo a importância do corpo-a-corpo, de conquistar o 
cliente mostrando de fato o que é o seu produto”, diz Fabiana.  

Uma das ferramentas que mais atrai os anunciantes é o merchandising, que movimentou, em 
2002, R$ 4,5 bilhões, valor inserido na verba total do marketing promocional. “Depois que os 
anunciantes souberam que 85% das decisões de compras são feitas no ponto-de-venda, a procura 
cresceu significativamente”, conta Ronald Peach Jr., presidente da Popai , entidade que 
representa o setor de merchandising no Brasil. Segundo ele, o merchandising é a segunda 
ferramenta mais usada pelos anunciantes, perdendo apenas para a mídia de massa. “É uma 
ferramenta barata e acessível para qualquer porte de empresa que queira anunciar”, afirma.  
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