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3ª onda da séria histórica realizadas pela 
Ampro para investigar o mercado de 
Marketing Promocional.

Objetivos e Metodologia

Pesquisa Quantitativa, realizada através 
de entrevistas de autopreenchimento via 
internet.

Público-alvo: Empresas que contratam 
serviços de marketing promocional, 
representadas pelos principais decisores 
no processo de contratação desses 
serviços.

Metodologia:

Período de 
campo:

Objetivos: 

4 de abril a 3 de junho
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Amostra

Trabalhar em áreas 
específicas da empresa, 
como Comunicação, 
Publicidade, Marketing, 
Eventos, etc.

Ocupar cargos de 
decisão dentro das 
empresas em que 
trabalham.

Ter contratado pessoalmente ou 
participado ativamente da contratação de 
serviços de marketing promocional nos 
últimos 12 meses.

85 entrevistas realizadas a partir do mailing 
enviado para o Ibope pela Ampro (o mailing tinha em 
torno de 2.000 contatos).

Foram condições para responder a pesquisa:
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Perfil dos 
Entrevistados

2
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Região da empresa
em que trabalha 

Área de Atuação da Empresa

INDÚSTRIAS 55%
Alimentos e Bebidas 21%
Entretenimento 6%
Farmacêutica 6%
Cosméticos e Perfumaria 4%
Papel, Celulose e Derivados 4%
Química 4%
Construção 4%
Automobilística 2%
Outras Indústrias 6%

(%)

Norte
3%

Centro-

Oeste

5%

Sul

13%

Nordeste4%

Sudeste79%

SERVIÇOS 45%
Comércio Varejista 12%
Instituições Financeiras 8%
Internet 5%
Transportes 5%
Serviços Médicos 2%
Serviços Públicos 2%
Instituições de Ensino 2%
Telecomunicações 1%
Outros Serviços 7%

Perfil dos Entrevistados

Base: Amostra (85)



8

Tempo 
na empresa Idade 

Base: Amostra (85)

(%)

Perfil dos Entrevistados
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(%)

Área em que trabalha Cargo 

Base Amostra: (85)

Perfil dos Entrevistados

Marketing

Comunicação/Publicidade

Eventos

Promoções

Trademarketing

Marketing Promocional

Merchandising

Endomarketing

Vendas/Comercial

Diretoria geral/ Presidência/ 
Superintendência

Relações Públicas

Compras / Suprimentos

Recursos Humanos

Gerente

Diretor

Coordenador

Supervisor

Superintendente

Assessor (senior)

Presidente / Vice-Presidente

Encarregado

Especialista

Consultor

66

44

33

29

29

27

24

19

19

17

9

4

1

62

12

8

5

4

4

2

1

1

1
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P1. Qual a experiência mais recente de sua empresa no campo do Marketing Promocional?

Eventos é a experiência de marketing 
promocional mais recente da maioria das 

empresas entrevistadas 
(%)

Base Amostra:  (85)

71

52

51

49

44

42

40

37

37

25

20

17

Eventos

Comunicação visual

Promoções com distribuição de prêmios

Marketing Digital

Campanhas motivacionais

Açõesno ponto de venda

Endomarketing

Atividades de marketing de incentivo

Ofertas e Descontos

Marketing Direto/ DBM/ CRM

Pesquisas

Atividades de in store marketing em geral
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A Contratação 

3
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Na maioria das vezes, as ações de 
Marketing Promocional são:

Tendência de crescimento no planejamento das 
ações de marketing promocional

P2. Em relação às ações de Marketing Promocional, assinale a frase que melhor descreve a prática da sua empresa na 
maioria das vezes: 

Base Amostra: 2007 (100)
2009 (100)
2011 (85)

Pre-definidas,
fazendo parte de um 
planejamento prévio 

Imprevistas e ocorrem em 
função de fatores tais como: 

oportunidades de mercado, queda 
nas vendas, ações da concorrência

2011

82%

2009

73%

2007

71% 18% 27% 29%

2011 2009 2007
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P3. Para a prestação de serviços de Marketing Promocional, na sua empresa, costuma-se escolher na maioria das vezes:

Base Amostra:2007 (100)
2009 (100)
2011 (85)

(%)

Clara divisão: os que preferem uma agência de marketing 
promocional, os que desenvolvem as ações internamente e 

aqueles que não percebem um padrão de escolha. 
Tendência de crescimento para escolha de agências de 

propaganda.

Para a prestação de serviços de marketing promocional, na sua 
empresa, costuma-se escolher na maioria das vezes:

26

15

27

32

31

5

26

38

47

7

11

35

Uma agência especializada em
Marketing Promocional

Uma agência de propaganda que
oferece serviços de marketing

promocional

A ação é desenvolvida e realizada
internamente, pela própria empresa

Depende da ação, não existe regra

2011 2009 2007
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Ainda sobre a contratação de agências 
especializadas em marketing promocional e 

agências de publicidade...

• È possível trabalhar de forma independente com alguma 
agência marketing promocional, sem mediação da agência de 
propaganda

- 76 73

• O marketing promocional  “não é o negócio” das agências de 
propaganda: elas ganham mais nas negociações de mídia 78 67 72

• Não vale a pena contratar uma agência de propaganda para 
desenvolver uma ação promocional, porque ela subcontrata 
outras agências/ fornecedores e agrega seus custos de 
coordenação

73 71 66

• As agências de propaganda são especializadas em 
campanhas publicitárias, não em marketing promocional 70 74 63

• A Agencia de Propaganda é que deve contratar a agencia de 
Marketing Promocional para nossa empresa. - 18 14

201120092007

% de Concordância

+

+

+
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Ainda sobre a contratação de agências 
especializadas em marketing promocional e 

agências de publicidade...

• As campanhas Promocionais têm sido mais criativas que 
as campanhas de propaganda - 32 41

• Marketing Promocional não é eficaz em ações de branding - 21 11

• Promoção e mídia não combinam - 9 4

201120092007

% de Concordância

+

+
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Por job ainda é a forma mais comum de 
remuneração na contratação do marketing 

promocional

P10. Normalmente, como é a forma de remuneração das empresas de Marketing Promocional na sua empresa?

(%)

Base Amostra:2007 (100)
2009 (100)
2011 (85)

72

28

67

33

76

24

Por job

Por contrato de
prestação de serviços

2011

2009

2007
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Maioria abre processos de concorrência. 
Em média, são consultadas 3 empresas

(%)

P11. Em sua empresa, costuma-se abrir processos de concorrência, para a contratação de serviços de Marketing Promocional? 
P12. Quantas empresas costuma-se consultar nos processos de concorrência? 

Base Abrem processos de concorrência: 2007 (84)
2009 (70)
2011 (61)

Base Amostra: 2007 (100)
2009 (100)
2011 (85)

As áreas de compras e suprimentos terão 
cada vez mais relevância na contratação do 

marketing promocional 

Além disso...

48% Concordam que:

72

28

70

30

84

16

Abre
processo de
concorrência

Não abre
processo de
concorrência

5

71

5

7

13,1

1

67

6

9

17

4

71

6

5

14

2 empresas

3 empresas

4 empresas

Mais de 4 empresas

Não existe regra



18

Uso de Produtos Promocionais (Brindes)
(%)

P36.Sua empresa utiliza ou já utilizou produtos promocionais (brindes) para quais tipos de planejamento/ ações?
P37. E quais tipos de produtos promocionais sua empresa utiliza? Catálogo de produtos, cartão de premiação ou viagem?
P38. Pensando especificamente na verba destinada a produtos promocionais, em comparação com o ano passado, qual é a 
expectativa de investimento para este ano? 

Ações nas quais usa 
produtos 

promocionais

Produtos que utiliza
Perspectiva de 

investimento em 
produtos promocionais

73

65

64

62

59

35

26

25

80

72

60

79

49

38

27

44

Eventos

Campanhas de Incentivo

Feiras

Promoção no PDV

Campanhas de
Relacionamento

Campanhas de Fidelização

Congressos

Marketing Direto

63

47

38

69

52

51

Catálogo de
Viagens

Viagem

Cartão de
Premiação

32

52

16

36

39

24

Aumentem

Permaneçam
iguais

Diminuam
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O Investimento 

4
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Para metade da amostra, existe uma verba 
específica para ações de marketing promocional

P5. E em relação à verba utilizada em atividades de Marketing Promocional, qual é a alternativa que melhor descreve a 
prática habitual em sua empresa?

Existe uma verba alocada 
especificamente às ações de 

marketing promocional

Não existe uma verba alocada 
especificamente para as ações de 

marketing promocional. A verba 
utilizada nestas ações está incluída na 

verba de Marketing

(%)

51

49

52

48

61

39

2011

2009

2007



21

Continuidade na tendência de crescimento na verba 
empregada em ações de marketing promocional

Base Amostra:  2007 (100)
2009 (100)
2011 (85)

P6. Nos últimos 3 anos, você diria que a verba que a sua empresa emprega em atividades de Marketing Promocional:
P7. O quanto você diria que a verba empregada cresceu em média por ano, pensando nos últimos 3 anos?
P8. O quanto você diria que a verba empregada diminuiu em média por ano, pensando nos últimos 3 anos?

Proporção com que 
vem crescendo

Proporção com que 
vem diminuindo

Base: Investimento vem diminuindo(7)

Base: Investimento vem crescendo (58)

68% de crescimento médio de 28% 

-
8% de diminuição média de 37% 

=
16% de crescimento na verba 

empregada em marketing 
promocional

68

24

8

68

24

8

68

26

9

Vem crescendo

Tem permanecido
estável

Vem diminuindo

2011 2009 2007

21
24
26

9
7

3
3

0
2
0

5

0 a 10%
11 a 20%
21 a 30%
31 a 40%
41 a 50%
51 a 60%
61 a 70%
71 a 80%
81 a 90%

91 a 100%
Mais de 100%

0
29

14
14

29
0
0

14
0
0
0

0 a 10%
11 a 20%
21 a 30%
31 a 40%
41 a 50%
51 a 60%
61 a 70%
71 a 80%
81 a 90%

91 a 100%
Mais de 100%



22P9. Pensando no volume total de investimentos publicitários e promocionais, aproximadamente como é a divisão do 
investimento destinado a publicidade “tradicional” e  aquele destinado a ações promocionais?

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

(%)

Divisão de Verba:
Investimentos Publicitários e Promocionais

2009 2011

46% 53%

Mais promoção 
que publicidade

2009 2011

14% 8%

Mesma 
proporção

2009 2011

40% 39%

Mais 
publicidade que 

promoção

0

6

13

26

8

8

11

9

17

2

0

3

6

11

16

10

14

13

10

11

6

0

Promoção 100% X Publicidade  0%

Promoção  90% X Publicidade 10%

Promoção  80% X Publicidade 20%

Promoção  70% X Publicidade 30%

Promoção  60% X Publicidade 40%

Promoção  50% X Publicidade 50%

Promoção  40% X Publicidade 60%

Promoção  30% X Publicidade 70%

Promoção  20% X Publicidade 80%

Promoção  10% X Publicidade 90%

Promoção 0% X Publicidade 100%
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Investimentos Publicitários e 
Promocionais

• As campanhas promocionais em geral apresentam 
melhor relação custo benefício quando comparadas 
com as campanhas de propaganda 

- 51 55

• A tendência no futuro, será destinar uma verba 
maior  para as atividades promocionais do que para 
propaganda tradicional

60 63 54

201120092007
% de Concordância

+

+
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Métodos de avaliação das ações 
implementadas

P13. Quais métodos de avaliação das ações promocionais implementadas sua empresa realiza?

Base Amostra: (85)

54

51

41

24

11

Coleta e sistematização das informações
sobre resultados obtidos de cada ação

implementada

Avaliação do impacto de cada ação
implementada

Coleta e sistematização das informações
sobre custos/ despesas de cada ação

implementada

Criação de indicadores

A empresa não possui métodos de
avaliação das ações promocionais
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A escolha da Agência 
de Marketing 
Promocional

5
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Critérios para escolha de uma agência
(%)

2011 2009

• Criatividade e inovação 20 15

P15. Na hora de escolher uma agência de Marketing Promocional, cite os aspectos que você mais leva em consideração

• Conhecimento do negócio do cliente 11 11
• Experiência bem sucedida em trabalhos semelhantes aos 

que pretende fazer
9 16

• Pró-atividade no atendimento 7 3
• Experiência, notoriedade 6 12
• Capacidade de apresentar propostas com conteúdo 

diferentes
6 3

• Indicação de outras empresas, de profissionais amigos 6 6
• Especialidade da agência 5 7
• Custos do projeto 5 5
• Rapidez, agilidade no atendimento 5 7

• Observar o que vem sendo feito com sucesso no restante do 
mundo e adaptar aquelas práticas às condições brasileiras 4 -

• Qualificação dos profissionais 4 -

• Apresentação da empresa e/ou do projeto para o cliente 2 2

• Flexibilidade em caso de imprevistos, inclusive da parte do 
cliente

2 -

• Cumprimento dos prazos 2 4
• Portfólio/carteira de clientes 2 3

• Controle do andamento da ação, com feedback ao cliente 2 2

• Outros com menos de 1% 2 4

2011 2009
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O que é preciso que uma agência de marketing 
promocional “independente” ofereça para que 

sua empresa decida por ela?
(%)

P4. Pensando em uma agência de marketing promocional “independente” (não vinculada a uma agência de propaganda) o que 
é preciso que essa agência ofereça para que a sua empresa decida trabalhar de forma independente?

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

73

72

68

64

62

61

60

18

73

70

69

66

61

60

58

18

Planejamento

Criatividade

Inovação

Experiência em Estratégia
Promocional

Atendimento

Experiência em Implementação
de Campanhas Promocionais

Conteúdo/ Inteligência
Promocional

Certificação

2011

2009
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Estratégia X Execução
(%)

Somente a 
execução da ação

Aconselhamento 
estratégico 

P22. Considerando a escala abaixo onde 0 significa que você espera “somente a execução da ação promocional” e 10 significa que além da 
execução você também espera “aconselhamento estratégico em marketimg promocional”. Como você posiciona as atuais agências de marketing 
promocional? (RU)
23. Como você posicionaria uma agência que lhe ofereça serviços de Inteligência Promocional, lembrando que Inteligência Promocional é o 
conjunto de conhecimentos/inovações, vivências e experiências acumuladas por um agente do mercado no uso dos instrumentos promocionais? 

5,73

6,14

6,88

7,72

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

Agências de Marketing Promocional atuais

Agência de Inteligência Promocional

10

4

39

45

51

51

2011

2009

  Nota 10 e 9   8 a 6   5 a 0

20

25

54

51

26

24

2011

2009
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Estratégia X Execução

• Falta conteúdo para as agencias de Marketing 
Promocional desenvolver planejamento estratégico. - 46 62

• As agencias de marketing promocional não atuam na 
estratégia, somente na execução de jobs 

- 39 51

• As Agencias de marketing promocional são simples 
tarefeiros que executam ações táticas. - 19 20

201120092007

% de Concordância

-

-

+
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Expectativas quanto aos serviços de 
uma agência de Inteligência Promocional 

P24. Se uma agência lhe oferecer serviços de Inteligência Promocional, o que você esperaria que ela agregasse em relação às 
agências promocionais atuais?: 

(%)

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

27

25

17

7

5

5

4

12

29

19

17

11

11

7

4

1

2011

2009

Planejamento estratégico

Apresentação de novos conceitos e técnicas 
inovadoras

Maior conhecimento do comportamento do 
público alvo

Maior experiência no seu mercado/ produto

Ser pró-ativa em relação a novas propostas

Experiência em geral

Maior qualificação nos trabalhos

Análise do retorno sobre o investimento
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Satisfação

6
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2

3

59

48

33

38

5

6

1

5

2011

2009

  Muito satisfeito (5)

  Satisfeito (4)

  Nem satisfeito, nem insatisfeito (3)

  Insatisfeito (2)

  Muito insatisfeito (1)

3,56

3,38

Satisfação com as agências: Melhora na 
avaliação

P16. O quanto você está satisfeito com as agências de marketing promocional que você costuma trabalhar? Você diria que está:

(%)

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

2011

2009
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0 49 34 14 3

  Muito satisfeito (5)

  Satisfeito (4)

  Nem satisfeito, nem insatisfeito (3)

  Insatisfeito (2)

  Muito insatisfeito (1)

3,31

Satisfação com a transparência na cobrança dos 
serviços

Base Amostra:  2011 (85)

P17. O quanto você está satisfeito com transparência na cobrança dos serviços das agências de marketing promocional? Você 
diria que está:

(%)
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Ainda sobre a satisfação com as agências...

• As agências de marketing promocional não fazem um esforço 
de pós-venda, para saber se o cliente ficou satisfeito com a 
ação

73 65 67

• As agências de marketing promocional nem sempre 
conseguem desenvolver ações mais customizadas, ficam 
presas aos seus próprios modelos, pacotes

63 64 57

• As agências de marketing promocional não se esforçam em 
conhecer o negócio do cliente

43 55 55

• As agências de marketing promocional  apresentam ideias 
"mirabolantes", inadequadas à verba e ao perfil do cliente 57 54 55

• Acontecem muitas falhas no andamento da ação promocional 62 70 54

• Falta transparência nos custos apresentados pelas agências 
de marketing promocional

52 53 53

• As agências de marketing promocional não surpreendem, não 
sugerem coisas novas, diferentes 51 44 44

• As agências de marketing promocional não têm agilidade na 
hora de implantar uma ação urgente 38 38 35

201120092007% de Concordância

-

-

-

-

+

+
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Troca de agência de marketing promocional

P18. Normalmente qual é a periodicidade de troca de agência de marketing promocional na sua empresa?
P19. Com que frequência a sua empresa troca de agência de marketing promocional por estar insatisfeita com o serviço prestado?
P20. E com que frequência a troca de agência de marketing promocional acontece por inadequação da agência com as necessidades da 
sua empresa, apesar dos serviços que ela oferece serem satisfatórios?

(%)

Base Amostra: (85)

Por inadequação da agência com as 
necessidades da sua empresa

Por estar insatisfeita com o serviço 

Frequência com que troca de agência...

47 15 9 13 25

  Por job (não estabeleceu periodicidade)
  De 3 em 3 meses, em média
  De 6 em 6 meses, em média
  De ano em ano, em média
  De 2 em 2 anos, em média
  Em intervalos de tempo maiores que 2 anos

11

36

51

38

29

21

9

5

Sempre De vez em quando

Raramente Nunca
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Meios de informação sobre marketing 
promocional 

P34. Em que meios você costuma se informar a respeito do mercado de marketing promocional (por exemplo sobre as 
agências, cases, etc.)
P35. O quanto você está satisfeito com os meios de informação que existem disponíveis hoje para que você se informe sobre o 
mercado de marketing promocional? Você diria que está:

Base: Amostra (85)

(%)

3,34

Meios que utiliza

Satisfação com os 
meios disponíveis

47

46

31
25

23

22

18

13

11

6

2

Meio e Mensagem (online)

Jornal Meio e Mensagem

Mundo do Marketing (online)

Prop e Mark (online)

Revista Propaganda

Ad News (on line)

Revista Marketing

Promoview (online)

Jornal Prop e Mark

Promo Insights  (online)

Revistas com foco - canais de MP

2 47 33 18 0

Muito satisfeito (5)
Satisfeito (4)
Nem satisfeito, nem insatisfeito (3)
Insatisfeito (2)
Muito insatisfeito (1)
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Tendências para o 
Marketing 

Promocional

7
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35 48 17

Sua empresa pretende investir em sustentabilidade em todas
as ações promocionais realizadas

Pretende investir em sustentabilidade em algumas ações
promocionais e continuar realizando a maioria das ações
promocionais da maneira tradicional

Não pretende investir em sustentabilidade em ações
promocionais, apenas em outras áreas/ ações da empresa

Sustentabilidade

P27. Ainda falando sobre tendências, muito se fala em sustentabilidade. Pensando especificamente em marketing promocional:

Base: Amostra (85)

(%)

Com relação à sustentabilidade, pensando 
especificamente em marketing promocional:
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25 51 21 30

  Concorda totalmente (5)

  Concorda em parte (4)

  Não concorda nem discorda (3)

  Discorda em parte (2)

  Discorda totalmente (1)

3,96

P33. Hoje em dia muito se fala sobre o Nordeste também, onde o crescimento da economia movimentou o mercado, fazendo 
com que essa região se tornasse o alvo de muitas empresas para o desenvolvimento de ações de marketing promocional. 
Alguns especialistas dizem que essas ações tendem a ser cada vez mais implementadas por agências locais. O que você pensa 
a respeito disso? Você diria que:

Base: Amostra (85)

(%)

Nordeste

Hoje em dia muito se fala sobre o Nordeste. Alguns 
especialistas dizem que ações de Marketing Promocional 
tendem a ser cada vez mais implementadas por agências 

locais. Você diria que:
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68 32 0

Já tem condições suficientes de ser atingida por este tipo de
marketing e por isso vale a pena investir em mídias digitais
com essa finalidade

Ainda não tem condições suficientes de ser atingida por este
tipo de marketing, mas vale a pena investir em mídias digitais
com essa finalidade pois é uma tendência

Ainda não tem condições suficientes de ser atingida por este
tipo de marketing e por isso não vale a pena investir em
mídias digitais com essa finalidade

A Classe C

P28. Hoje em dia muito se fala na nova classe C e no crescimento do marketing promocional em mídias digitais. Na sua opinião

Base: Amostra (85)

(%)

A classe C e as 
mídias digitais

Além disso...

55% Concordam que promoção é o melhor instrumento para 
atingir as classes CDE

22%
Concordam que as agências de propaganda estão mais 
preparadas para lidar com a nova classe C do que as 
agências de marketing promocional

+

+



41

Divulgação de Marcas em Redes Sociais

P29. A sua empresa investe na divulgação de sua(s) marca(s) em redes sociais, como Orkut, Facebook, Twitter, etc.?
P30. E a sua empresa pretende aumentar, manter como está ou diminuir o investimento ?
P31. Pretende aumentar o investimento aproximadamente em que proporção, percentualmente, com relação ao que se investe hoje?
P32. E a sua empresa pretende investir na divulgação de sua(a) marca(s) em redes sociais?

73% Investem em divulgação nas redes sociais 

27% Não investem em divulgação nas redes sociais 

Base: Investe (62)

Em média em 42%

44 57
Não pretende investir
Pretende investir

0 18 82

Diminuir Manter como está Aumentar
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Ainda falando em tendências...

• Hoje toda ação promocional de grande escala deve 
necessariamente estar presente na internet - 69 82

• Para serem mais eficientes, as agências de marketing 
promocional deveriam se especialize em trabalhos para 
segmentos específicos da economia

- 64 53

• Associar a marca a eventos esportivos é muito positivo 
para imagem da marca - - 56

201120092007

% de Concordância
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P26. Das ações de Marketing Promocional listadas abaixo, na sua opinião, quais deverão predominar nos próximos anos? 

Base Amostra: 2009 (100)
2011 (85)

Tendências para o Marketing Promocional 
nos próximos anos(%)

Ações/atividades no ponto de venda 

As atividades de in store marketing 
em geral

Atividades de marketing de incentivo

Campanhas motivacionais

Coordenação e gerenciamento de 
diversos tipos de Pesquisa

Design gráfico/ Comunicação visual

Endomarketing/ Comunicação Interna

Eventos

Marketing Digital 

Marketing Direto

Ofertas/ descontos

Promoções com distribuição de 
prêmios e brindes 

59

24

49

45

18

27

35

47

78

35

40

47

56

51

46

43

41

40

35

33

30

21

20

19

2011

2009



44P39. Para finalizar, quais agências de marketing promocional você conhece? (Por favor, liste as que você conhece da maneira mais 
completa que você puder)

(%)Agências de Marketing Promocional que conhece 

Base Amostra: 2011 (85)

Bullet 12 Virtuose 1 Flap Comunicação 1 Dinâmica 1
B! Ferraz 11 Start 1 Milog 1 Staf 1
Momentun/ 
Monumentum 8 Promovisão 1 Gaax 1 AC Promo 1

Pepper 4 Black Box 1 Impact 1 Inloco Comunicação e 
Marketing 1

Trade Group 4 Hands 1 Promo Brasil 1 Da Vinci Comunicação 1

TV1 4 Izidoro 
Comunicação 1 SM 1 Central de Eventos 1

Prime Action 4 Evidence 1 Zicard 1 Estalo Comunicação 1

Brunez 2 Innovative 1 Mazah 1 Inpromo - Inteligência 
Promocional 1

Store Grape 
Marketing 2 Design Absoluto 1 Capacitá 1 Intermix Comunicação 1

Mix Marketing 2 M Design 1 Boldness 1 Inova Comunicação 1
Casanova 2 Publicitas 1 Comunicação e Cia 1 Segmento Comunicação 1
Motivare 2 In Store 1 Loop 1 Opus Comunicação 1
Spirit House 2 Mandarim 1 Ogiva 1 Multipla Comunicação 1
Rock 2 AB Group 1 Tugare 1 Housemix 1

GPAC 2 Apoio 
Promocional 1 RH Promo 1 J.Cocco 1

Banco de Eventos 2 MR Promoções 1 SIM Sistema Internacional 
de Modelos 1 Inteligência Criativa 1

Must Marketing 1 Troup 1 Aktuell 1
ADC Promoção e 
Eventos 2 Atmosfera 1 Anagrama 1 Ponto de criação 1

Promo Marketing 2 Sem Parar 1 Tok Final 1 AD Latino Americana 1

New Stille 2 MKN Grupo de 
Marketing 1 Promoluz 1 M360 1

Actual 2 Multisolution 1 Casa de Idéias 1 VM Ofice 1
Dueto 2 None 1 RCL 1 Pande Design 1
Mood 2 Novo Traço 1 Markab 1 Fly 1
Target 2 Promo action 1 NVH Promoções 1 Jaboti 1
Agita Brasil 2 Eventoria 1 Stork 1 Promo Nove 1
RTM Marketing 1 Benza 1 Marprom 1 Regional Prpmo 1
Criative 1 Sight 1 Inter Meios 1 Promo Log 1
Promoofice 1 ASPN 1 Linha Mestra 1 Visão Criativa 1
Vitage 1 Mod Mix 1 Umbigo do mundo 1 Recusa 11
The Gorup 1 Latin Promo 1 Reserva de Idéias 1 Nenhuma 11
Dabster Tupi 1 Dia Comunicação 1 WA Service 1 Não respondeu 7
Gax 1 Cobram 1 PH 1
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Conclusões

8
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Conclusões

Na 3ª onda da Pesquisa Ibope Ampro verifica-se a 
consolidação do mercado de marketing promocional:

Tendência de crescimento no planejamento das 
ações: 82% das ações são pré-definidas

Tendência de crescimento na verba empregada 
nas ações: 16% de crescimento estimado nos 
últimos 3 anos

Aumento no percentual de empresas nas quais se 
investe mais em promoção do que em publicidade
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Conclusões

A tendência positiva de crescimento do mercado de 
marketing promocional parece não só beneficiar as 
agências especializadas, como também as agências de 
propaganda, que parecem “abocanhar” uma parcela deste 
crescimento:

Tendência de crescimento para a escolha de uma agência de 
propaganda para prestação de serviços de marketing 
promocional
Diminuição na percepção de que agências de propaganda são 
especializadas em campanhas publicitárias
Diminuição na percepção de que não vale a pena contratar 
uma agência de propaganda para desenvolver uma ação 
promocional.

Por outro lado, na visão dos entrevistados, marketing 
promocional é eficaz em branding e promoção e mídia 
combinam.
Ou seja, o campo de atuação das agências de propaganda 
e das agências especializadas em marketing promocional 
confundem-se e sobrepõem-se cada vez mais Como 
lidar com isso?
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Conclusões

Para “marcar território” e não ficar para trás, a palavra de 
ordem é aumentar a satisfação dos clientes com os 
serviços que contratam das agências especializadas em 
marketing promocional, como aconteceu da 2ª para 3ª
onda da pesquisa.

Para isso, é necessário corrigir os aspectos negativos 
percebidos na entrega dos serviços:

Criando mecanismos mais transparentes na cobrança 
dos valores dos serviços padronização?

Fazendo mais esforços pós-venda que ajudem os 
clientes em seus métodos de avaliar as ações 
implementadas

Demonstrando interesse em conhecer cada vez mais o 
negócio do cliente
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Conclusões

Além de:

Mostrar Planejamento e Criatividade no dia-a-dia do 
trabalho: Ser inovador com os pés no chão.

Estar alinhado às tendências do mercado -
Sustentabilidade e Marketing Digital: A cereja do 
bolo.
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