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Brindes 
influenciam 
decisão de compra

Os consumidores em todo o 
mundo já assumiram uma postura 
mais pragmática, apoiada em fa-
tores como incertezas em relação 
ao futuro do planeta, ameaça de 
recessão global e busca de valores 
tradicionais (credibilidade e trans-
parência das marcas). O perfil é 
apontado na pesquisa Humores do 
Cenário Atual, da quarta onda do 
estudo Observatório de Tendên-
cias. O trabalho é realizado pela 
empresa de pesquisa Ipsos, a cada 
dois anos, a partir de discussões 
com especialistas de diversas áre-
as e de observações etnográficas 
na França, Estados Unidos, Japão, 
Inglaterra e Brasil, em um período 
de dez meses.

O primeiro ponto, relacio-
nado às incertezas sobre o 
futuro do planeta, preocupa 
o consumidor interessado em 
saber o quanto todos nós temos 
responsabilidade nesse proces-
so. Ou, ainda, o que estamos 
dispostos a fazer para atenuar 
problemas causados pelo aque-
cimento global. “O varejo está 

Consumidores pragmáticos
Sensíveis à ameaça de recessão global, eles aliviam a insegurança com pequenas indulgências
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puxando muito isso porque tem 
uma grande rede de distribuido-
res. Empresas como Wal-Mart, 
Tesco e Pão de Açúcar vendem 
produtos orgânicos e montam 
lojas verdes”, afirma a diretora 
de pesquisa qualitativa da Ipsos, 
Renata Rodrigues. Na pesquisa 
anterior, realizada em 2006, já 
havia essa necessidade de lidar 
com a realidade. Dessa vez, 
porém, sensações negativas de 
frustração e descrença surgiram 
com maior ênfase.

Crise global
Outro fator refere-se à ameaça 

de recessão global causada pela 
crise financeira norte-americana. 
Ao analisar essa hipótese, Renata 
projeta cenário de contenção do 
financiamento e do consumo em 
um primeiro momento. “Mas pen-
so que todo o setor de produtos 
de prazer imediato (pequenos 
presentes e indulgências) seria 
beneficiado. Essas pequenas com-
pras funcionam como pílulas de 
prazer em curto prazo”, afirma. 

O terceiro elemento na mente 
do consumidor está relaciona-
do à busca de credibilidade, ao 
resgate de valores tradicionais e 
da transparência. “A eleição nos 
EUA representa uma mudança 
ética no país com a presença de 
um candidato negro (o democrata 
Barack Obama) à Presidência. É 
a busca pela transparência”, des-
taca Renata.

O estudo identifica ainda outras 

atitudes. Há quem tenha condutas 
de escapismo, com o culto do 
exagero, ou sentimentos ainda 
mais confusos (euforia, desejo 
de intensidade e hipervalorização 
da experiência). “Nas classes de 
renda mais alta essas experiências 
de compra de pequenos objetos 
por ¤ 25 mil chegaram ao limite. 
A crescente infantilização dos 
consumidores, com o consumo 
de toy art ou de brinquedos para 
adultos, também é expressão desse 
escapismo”, ressalta Renata.

Os consumidores estão ainda 
ávidos por envolvimento com mar-
cas e mais experiências no ponto-
de-venda. No Brasil, as Casas Bahia 
são uma grande entregadora de 
experiências, desde o tratamento 
dispensado pelos funcionários aos 
clientes até o crédito oferecido, 
passando pelo cenário de Disney 
na Super Casas Bahia no final 
do ano e os produtos das lojas, 
segundo a diretora de Shopper & 
Retail da Ipsos, Sonia Bittar. “Pro-
porcionar experiências é contar 
histórias da marca”, afirma. 

Renata: pequenas compras funcionam 
como pílulas de prazer
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A área de Shopper & 
Retail da Ipsos realizou 
pesquisa em 15 mercados 
com compradores de 20 
a 59 anos, de ambos os 
sexos, destacando a impor-
tância do brinde na decisão 
de compra, principalmente 
na Argentina, no Brasil, no 
México e na Espanha, paí-
ses onde os consumidores 
declaram ter relação mais 
afetiva com as marcas. 

De acordo com o estu-
do, 52% dos entrevistados 
compraram produtos com 
brinde promocional (51% 
o fizeram nos últimos três 
meses). Os itens adqui-
ridos foram dos setores 
de alimentos (52%), de 
higiene pessoal (33%) e de 
limpeza (29%). 

Os brindes mais deseja-
dos são os úteis. Uma das 
conclusões do levantamen-
to é que o consumidor não 
quer mais ganhar mimos 
sem utilidade. As marcas 
que oferecem brindes são 
motivo de orgulho para 
55% dos consumidores. 
Outros 52% acreditam que 
a marca, ao distribuir pre-
sentes, se preocupa com 
a família; 50% acham que 
vale a pena pagar mais por 
produtos com brindes e 
47% aumentaram compras 
de marcas que investem 
nesse tipo de promoção. 
Quem não é motivado por 
“gifts” prefere promoções 
de preço (53%) ou conti-
nua fiel a uma determinada 
marca (47%).

“Os brindes têm de ser 
entregues na hora e devem 
ter uma utilidade. Per-
cebemos também que os 
colecionáveis ao longo do 
tempo não funcionam mais. 
O sucesso do McLanche 
Feliz demonstra isso: é um 
brinde barato que o con-
sumidor leva na hora. Os 
mais sofisticados, como as 
canecas com design do Pão 
de Açúcar, são signos de 
sofisticação”, afirma a dire-
tora de Shopper & Retail da 
Ipsos, Sonia Bittar.

Entre as promoções 
preferidas pelos consumi-
dores estão a tradicional 
“leve 3, pague 2”, com 
45% das menções, e “ga-
nhe um terço a mais do 
produto”, com 36%. As 
promoções das canecas 
Nescafé e Nescau estão 
entre as de maior sucesso. 
“O brinde é ainda uma 
oportunidade de ilustrar a 
marca com uma história”, 
diz Sonia. (SS)
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