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A Associação de Marketing Promocional (Ampro), que representa um segmento com faturamento 
estimado de R$17 milhões em 2005 e que espera crescer cerca de 20% este ano, quer deixar de 
ser apenas a representante dos interesses de classe para atuar no desenvolvimento de ações e 
estratégias de negócios, inclusive com atividades que envolvam diretamente os clientes.  
 
"O setor teve um ótimo resultado em 2005 e as perspectivas para este ano são muito boas, 
especialmente com eventos como a Copa do Mundo", diz a empresária Elza Tsumori, sócia-
diretora da Companhia Ativadora de Negócios, recém-eleita presidente da Ampro e primeira 
mulher a ocupar o cargo nos 12 anos de existência da entidade. "Agora queremos desenvolver 
projetos que possam auxiliar os associados, desenvolvendo estudos e pesquisas sobre novas 
tecnologias e tendências" diz. "Estamos criando duas vice-presidências, uma de conhecimento e 
outra de desenvolvimento setorial. Também reforçaremos a participação de empresários do setor 
no conselho da entidade."  
 
Uma das atividades será a criação de dois índices de referência: o Nielsen/Ampro, voltado para a 
medição de resultados de ações promocionais e a criação de um ranking de avaliação das 
agências de marketing promocional e sua relação com clientes e agências, desenvolvido junto 
com o Ibope Solutions. "O mercado está cada vez mais exigente em relação a resultados e nossa 
intenção é que estes índices se transformem em referência para todo o mercado como já acontece 
com outros segmentos da comunicação", comenta o vice-presidente José Gaspar Brandão.  
 
"Com o crescimento e amadurecimento do setor temos que cuidar até da adoção da nomenclatura 
adequada, deixar de lado a idéia de que somos empresas que fabricam brindes e, inclusive, partir 
para a certificação das companhias" completa o executivo. Um dos problemas do setor, segundo a 
Ampro, é que ele é muito diluído. "Calcula-se que exista de 3,8 mil a 4 mil empresas em todo o 
País e queremos arregimenta-las todas" comenta Brandão. "Estamos reforçando a presença das 
associação em todas as regiões com a preocupação de desenvolver trabalhos que levem em conta 
as necessidades e cultura regionais" completa o vice-presidente. Atualmente fazem parte da 
associação cerca de 200 empresas que estão entre as maiores do segmento.  
 

 



 
A nova presidente da Ampro destaca que além do crescimento global do setor, algumas 
ferramentas de marketing promocional têm se destacado nos últimos anos, como as relacionadas 
à construção de imagem de marca como incentivos e eventos. A entidade, criada em 1993, 
representa no Brasil a maior premiação internacional da área, o Globes Award. Neste ano, pela 
primeira vez, o Festival de Cannes terá a categoria Promotion Lions, que premiará ações na área 
de promoção de venda, englobando marketing de varejo e mídia no PDV.  
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