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Comprar três produtos e receber um de graça; ganhar um terço, ou metade, a mais do 
conteúdo; e ser presenteado com um cupom que ofereça 30% de desconto são as opções de 
promoção preferidas dos consumidores em 15 mercados, segundo estudo da empresa de 
pesquisas Ipsos. Considerando apenas a América Latina, brindes são a terceira forma de 
promoção mais atraente (depois do "leve três, pague dois" e de um terço a mais do produto 
pelo mesmo preço).   
 
"Aqui, o brinde pesa mais na decisão de compra do que em qualquer outra parte do mundo", 
diz a diretora do Ipsos, Sônia Bittar. Ao que tudo indica, o traço é cultural, considerando que a 
Espanha, antiga colonizadora da região, foi o único país fora da América Latina que mostrou 
igual simpatia aos "presentes" oferecidos pelas empresas. O levantamento ouviu nove mil 
consumidores. Além de latinos e espanhóis, foram entrevistados americanos, canadenses, 
suecos, belgas, alemães, franceses, italianos, holandeses, britânicos, noruegueses e 
japoneses.   
 
Alexis Pagliarini, vice-presidente da Associação de Marketing Promocional (Ampro), que reúne 
as principais agências do setor no Brasil, afirma que os brasileiros não são tão racionais como 
os americanos ou japoneses, que privilegiam o desconto de 30% na hora da compra. "E isso 
acaba sendo uma vantagem para as empresas, uma vez que é muito mais barato sortear uma 
casa e um carro, por exemplo, do que diminuir o preço de um produto ou dar uma unidade de 
graça", afirma Pagliarini.   
 
Uma segunda pesquisa feita pela Ipsos apenas no Brasil, com 400 consumidores, indica que o 
melhor brinde é aquele útil, de boa qualidade, pode ser escolhido e é entregue na hora da 
compra. Entre aqueles que adquiriram algum produto há menos de três meses com brinde, 
66% acreditam que vale a pena pagar mais pela marca e 61% aumentaram as compras do 
respectivo item. Já entre aqueles que não compraram com brinde, 73% disseram preferir o 
desconto de preço, 66% informaram que não se importam com brindes se gostam da marca e 
47% revelaram que não gostam de ter trabalho colecionando embalagens e cupons. Sônia, do 
Ipsos, alerta que não basta oferecer brinde para que a marca seja escolhida. "É preciso que ele 
faça sentido para o consumidor, caso contrário, ele vai ignorá-lo".   
 
A Danone, fabricante do iogurte Activia, lançou em setembro a primeira promoção do produto 
com brinde. Até então, a ação de marketing da marca - carro-chefe da empresa, responsável 
por 35% das vendas - envolvia a devolução do dinheiro a quem adquirisse 15 unidades e não 
observasse melhora no trânsito intestinal, principal atributo do iogurte. Agora, o consumidor 
que juntar 30 tampinhas pode trocá-las por uma travessa de vidro da Marinex. "Das cinco 
peças oferecidas na pesquisa como opção de brinde, a travessa foi a mais votada", diz Marcelo 
Costa, gerente de trade marketing da Danone. Segundo ele, só no primeiro mês, foram 
trocados 15% dos 200 mil itens da promoção. No varejo, o valor da travessa gira em torno de 
R$ 20. "Mas conseguimos um preço muito especial com a Marinex", diz. A meta é aumentar as 
vendas de Activia em 25% este ano e fazer com que o consumidor adquira o hábito de 
consumir o iogurte diariamente.   
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