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Para ter um recall mais prolongado com o consumidor as marcas vêm, cada vez mais, 
utilizando brindes em campanhas promocionais e eventos proprietários. Prova disso é a 
previsão do setor de fechar 2008 com faturamento histórico, cerca de R$ 6,5 bilhões – um 
crescimento de 11,4% em relação aos últimos cinco anos.  
 
Mesmo diante da instabilidade econômica e da crise financeira mundial, a estimativa é de que 
o setor promocional mantenha o ritmo e continue se destacando no próximo ano, porque traz 
resultados de curto prazo e envolve verbas bem menores do que os investimentos em mídia. 
"Os desdobramentos da crise mostram que as empresas mundiais estão postergando grandes 
investimentos e substituindo por ações mais imediatistas, como as promoções. Acredito que 
vamos ter uma situação positiva, com o desenvolvimento de ações pontuais, de curto prazo, 
que trazem retornos imediatos para os anunciantes. Trata-se de uma situação de guerrilha", 
considera Auli de Vitto, vice-presidente geral da Ampro (Associação de Marketing 
Promocional).  
 
O executivo lembra que o mercado de brindes é beneficiado, sobretudo, pelo calendário de 
eventos, como Copa do Mundo, Eleições e pelas datas comemorativas. Mas não é só isso. Os 
anunciantes também fazem promoções para reforçar suas estratégias de branding. "Muitas 
ações são voltadas para branding e não só para reforçar a lembrança da marca no ponto-de-
venda. Vale lembrar que os brindes têm mais relevância quando estão inseridos dentro do 
contexto da campanha promocional". 
 
Clássico 
 
Rede de fast-food tradicionalmente conhecida por oferecer brindes ao consumidor, o 
McDonald's repaginou um clássico norte-americano e está distribuindo miniaturas dos 
personagens de Hanna-Barbera, na compra do McLanche Feliz. A The Marketing Store é a 
agência responsável pela ativação da campanha "Viaje no tempo e divirta-se", com uma 
intervenção visual que apresenta uma roleta ilustrada com a marcação da pré-história, 
presente e futuro.  
 
Os brindes também são bastante utilizados para apoiar o lançamento de um produto ou 
ampliar vendas. Esse é o caso da promoção "Descongele sua vida, não sua geladeira", criada 
pela Bullet para a Consul. O objetivo é divulgar a tecnologia dos refrigeradores Consul Frost. 
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O consumidor que adquirir um dos modelos de refrigerador Consul Frost Free ganha um 
painel de fotos com 26 divertidos ímãs. 
 
O Itaú também está com campanha promocional para divulgar os benefícios do Plano de 
Previdência First Flexprev Itaú. A ação apresenta aos clientes a Galerinha de Futuro – 
conjunto de personagens que simbolizam profissões que as crianças costumam sonhar para 
seu futuro. Recriados como bonecos estilizados de toy art, os personagens serão o brinde 
para quem investir no First Flexprev Itaú. A Bullet também assina a campanha, em parceria 
com a DM9DDB. 
 
Varejo 
 
A instabilidade econômica e a crise financeira mundiais não influenciaram o índice de 
confiança do consumidor (INC) brasileiro em setembro, uma referência importante para as 
compras no varejo. O INC no mês ficou estável em 140 pontos, contra 139 no mês anterior e 
126 em setembro de 2007, segundo pesquisa da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) e 
da Ipsos. Num primeiro momento, a percepção é de que o varejo não deve ser afetado pela 
crise este ano, apesar do aumento do noticiário e das incertezas do cenário econômico. 
 
De acordo com a ACSP, os consumidores se valem da segurança no emprego para sustentar 
o índice de confiança. "É muito cedo para fazer alguma previsão a respeito do impacto da 
crise sobre o emprego, mas diante do aumento do noticiário, o consumidor certamente ficará 
mais cauteloso para comprar produtos supérfluos e principalmente artigos importados, que 
vão encarecer por causa da alta do dólar. Por outro lado, o produto nacional vai se beneficiar. 
Mas isso não deve comprometer o desempenho do varejo este ano", diz Emilio Alfieri, 
economista da ACSP.  
 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 19.   




