
Investimento cada vez maior e mais freqüente em

ações promocionais impulsiona os negócios no

segmento de brindes não apenas em datas especiais

por Alexsandro Vanin

Pode ser uma simples lembrancinha, ou
um objeto mais valioso, para parabeni-
zar por um dia especial ou para recor-
dar momentos agradáveis em algum
evento. O brinde é aquele artigo usado
pelas empresas para conquistar a sim-
patia, a fidelidade e até eliminar resis-
tências. E, mais do que uma lembrança
de fim de ano, os brindes passaram a
ser uma constante o ano inteiro, distri-
buídos principalmente em ações pro-
mocionais. "As empresas passaram a
ver que os brindes criam uma predis-
posição à compra e geram um recall
positivo para a marca", afirma Auli De
Vito, diretor de Produtos Promocionais
e Serviços para Eventos da Associação
de Marketing Promocional (Ampro).

A utilização cada vez maior de brin-
des em campanhas promocionais vem
distribuindo a demanda por todo o ano.
Segundo Luiz Roberto Salvador, diretor
da Bríndice Publicações e Propaganda
Ltda. (editora do Catálogo Bríndice e

organizadora da Expo Bríndice), atual-
mente 48% da produção do segmento é
utilizada no final de ano, percentual que
vem diminuindo com mais intensidade
nos últimos quatro anos. A Sertha Brin-
des, de São Paulo, por exemplo, que atua
há dez anos no ramo, atende principal-
mente ao mercado promocional e tem
seus produtos aproveitados ao longo de
todos os meses. "A procura de artigos
de custo baixo para distribuição em
eventos vem se intensificando ano a
ano", confirma Geraldo Alvin, do De-
partamento de Vendas da Sertha.

Os eventos vêm alterando a carac-
terística até mesmo de meses conside-
rados ruins para o segmento - épocas
tradicionais de férias. Uma das razões é
que as empresas perceberam que férias
não significam sair da memória dos
clientes; muito pelo contrário, é um bom
momento para marcar presença de
forma agradável com artigos que trans-
mitam sensações de relaxamento e pra-
zer. E isso tem sido explorado em ações

sazonais - no verão nas praias e no in-
verno em pontos turísticos da estação -
que combinam festas, brincadeiras, es-
portes e distribuição de brindes. Duran-
te o resto do ano, megaeventos, como
Skol Beats, Coca-Cola Vibe Zone, Vivo
Open Air e outros, que chegam a reunir
mais de 40 mil pessoas, aquecem o seg-
mento. "Isso demonstra que há uma
preocupação maior das empresas em ter
um envolvimento mais próximo com o
consumidor, criando um ambiente agra-
dável com música ao vivo e diversas
outras atrações, aliado a um brinde que,
depois de encerrado o evento, lembre o
consumidor daquele bom momento que
ele vivenciou", diz De Vito.

Nesse contexto, os brindes estão se
tornando extremamente importantes nas
ações que visem ao retorno positivo para
as empresas: campanhas promocionais,
eventos, congressos, convenções de
venda, lançamento de produtos, feiras,
promoções em supermercados (gift
packs, por exemplo), degustações, etc.

Quem não gosta de ganhar brindes?



"A grande vantagem é que numa ação
promocional é possível mensurar os re-
sultados - que são mais diretos - com
mais clareza e ver quanto foi gerado
efetivamente de negócios, o que numa
ação publicitária mais tradicional você
não tem condições tão claras de afe-
rir", ressalta De Vito.

Outra forma de utilizar os brindes,
sugerida pelos especialistas em marke-

ting, é o calendário de datas comemo-
rativas. Qualquer empresa pode utili-
zá-lo, independentemente de setor ou
segmento. Basta verificar quais são as
datas relacionadas ao perfil de seus cli-
entes e parceiros, produtos e serviços
- Dia da Saúde e Dia do Médico, por
exemplo. Neste caso, é aconselhável
dar um artigo que seja útil para o dia-a-
dia profissional da pessoa agraciada.
Existem ainda aquelas datas em que é
de bom tom lembrar de clientes e par-
ceiros: Natal, Reveillon, Páscoa e Dia
da Amizade.

Atualmente há uma grande varieda-
de de brindes no mercado. De Vito
estima que existam cerca de 300 linhas
diferentes de produtos. Grosso modo,
qualquer artigo pode se tornar um brin-
de, dependendo da mensagem que a
empresa pretenda transmitir, mas a ino-
vação é decisiva para as empresas do
segmento. Uma opção com bastante
saída nos dias de hoje são os chamados
"brindes solidários", em geral artigos
artesanais feitos por entidades
assistenciais. Conforme uma pesquisa
da Ampro, os itens mais procurados são
canetas, camisetas, bonés, chaveiros,
agendas, bolsas e mochilas (artigo
muito produrado ultimamente por cau-
sa dos esportes), relógios, pastas, sa-
colas e camisas promocionais.

Bom senso
A forma de colocação da marca no

produto também é variável, de acordo
com o valor do produto e o público a
que é destinado. Segundo De Vito, quan-

BRÍNDICE: FEIRA MOVIMENTOU

R$ 5 MILHÕES EM NEGÓCIOS

FECHADOS NO PRÓPRIO EVENTO

Anúncio



DE VITO: O SEGMENTO DE BRINDES AINDA OFERECE ESPAÇO

PARA A ENTRADA DE NOVOS EMPREENDEDORES

do são produtos baratos, bem popula-
res e destinados à massa, não há preo-
cupação em colocar o logo reduzido,
pondo-se em geral a marca em tama-
nho grande. Quando o produto começa
a ter um custo unitário maior, e direcio-
nado a uma elite, as marcas vão dimi-
nuindo, ficando mais discretas, mais ele-
gantes. Nos artigos da Sertha, que apre-
sentam um preço razoavelmente baixo,
como os squeezes (garrafas plásticas),
as marcas são colocadas sempre de for-
ma a chamar bem a atenção, evidenci-
ando o site e o telefone da empresa, ex-
plica Alvin.

Uma pesquisa da Ampro aponta os
motivos mais comuns para o ofereci-
mento de brindes. Depois de presente
de final de ano, as empresas utilizam
mais as lembranças para distribuição em
eventos, incentivo a funcionários,
lançamento de produtos, promoção em
geral e fidelização de clientes. Os
fatores eleições, Copa do Mundo e
Olimpíadas não entraram na pesquisa,
mas Auli estima que fiquem abaixo da
fidelização, pois são ações que ocorrem
em épocas específicas. Além disso, são
eventos que movimentam apenas parte

do segmento que trabalha com itens de
custo unitário mais baixo. Segundo
Salvador, eleições beneficiam cerca de
30% das empresas, e Copa e Olimpía-
das não mais do que 5%.

As áreas que mais têm utilizado
brindes em suas estratégias de promo-
ção são telefonia, indústria farmacêu-
tica e indústria de suplementos agro-
pecuários, conforme levantamento da
Ampro. Salvador destaca ainda a agres-
sividade de bancos e financeiras e da
indústria petroquímica. "Nos Estados
Unidos, um dos segmentos com utili-
zação mais expressiva de brindes é o
terceiro setor. No Brasil isso ainda está
começando", afirma De Vito. Essas ins-
tituições compram brindes e geram ren-
da a partir da personalização e revenda
do produto dentro de sua própria co-
munidade.

O mercado de brindes no Brasil está
estimado em R$ 2,2 bilhões, de acordo
com uma pesquisa encomendada em
2002 pela Ampro. Neste ano, apesar de
um começo ruim, as expectativas são
boas, devido a toda uma conjugação de
fatores, como eleições, Olimpíadas e,
principalmente, ações promocionais, in-

forma De Vito. E o mercado, que cres-
ce a uma média histórica de 5% ao ano,
já deu sinais de recuperação. Segundo
Salvador, na Expo Bríndice, realizada
em São Paulo no fim de julho, foram
fechados aproximadamente R$ 5 mi-
lhões em negócios no próprio evento,
que atraiu mais de 7 mil pessoas.

Existem hoje em torno de 3,5 mil
empresas do ramo, concentradas prin-
cipalmente nos estados de São Paulo
(60%), Rio de Janeiro, Paraná e Rio
Grande do Sul (material de curso), além
de alguns pólos na região Nordeste (ar-
tigos de verão, como guarda-sóis, etc.).
São na maioria micro e pequenas em-
presas, com no máximo 40 funcioná-
rios, e não mais do que dez multinaci-
onais, como 3M, Faber Castel e Nadir
Figueiredo. Na opinião de De Vito, ain-
da há muito espaço para o segmento
crescer, em virtude da intensificação
dos eventos como estratégia de relaci-
onamento com consumidores das em-
presas. Salvador ressalta apenas que
novos empreendimentos devem ser
bem planejados, pois em geral os pedi-
dos são bem atraentes, mas nem sem-
pre tão freqüentes.

A grande vantagem é que os brindes
são viáveis para qualquer empresa, in-
dependentemente de área e tamanho.
Podem ser distribuídos por exemplo em
uma entrega de pizza, deixando-se para
o cliente um imã de geladeira com o te-
lefone do estabelecimento. Auli De Vito
dá um último lembrete, de brinde: "Um
dos grandes pontos positivos do brinde
é que ele é uma ação democrática, aces-
sível a todos os segmentos, e muito efi-
ciente, porque mexe com a natureza
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emocional do ser humano".




