
Politicamente
corretos...

com qualidade

egundo pesquisa da Forma Editora já destacada no editorial
deste especial, canetas ainda continuam sendo o objeto que

encabeça a lista dos produtos promocionais distribuídos
aos clientes, com 19,5%. Logo após vem agenda/bloco

de notas, com 13,6%. Camisetas (11,9%), bolsas/sacolas/
mochilas (11,4%) e bonés completam o rol dos cinco

brindes que mais figuram nos planos de marketing das

empresas.

Até aí, nenhuma novidade. Mas o que está mudando
consideravelmente é a qualidade desses brindes, o apelo

tecnológico de alguns e a preocupação social e ambiental

por trás das principais empresas dessa área. É o caso, por

exemplo, das gigantes Faber-Castell e Bic, por meio

de sua divisão Bic Graphics, cuja consciência
ecológica já está inserida nos princípios das

matrizes dessas empresas, de origens alemã

e francesa, respectivamente.
Marco Koetz, gerente de vendas da Faber-

Castell, afirma que ainda falta um pouco
de conscientização do consumidor
sobre a importância do consumo de

produtos ecológicos, mas já há muitas

grandes empresas que se preocupam com
isso. "Hoje nós temos como clientes da área de



produtos promocionais as grandes

empresas do País que possuem
inseridas em suas ações de marketing

a responsabilidade socioambiental,
casos de Bradesco, Itaú, Natura, Banco

Real, entre outras", afirma.
Todos os principais lançamentos

da empresa em 2009, como a linha

de objetos de mesa, está apoiada

nesse viés ecológico. Como
exemplo, a primeira caneta feita

à base de bambu no Brasil. Já na

linha de lápis, Koetz faz questão

de afirmar que a Faber está

fortalecendo o uso de produtos
não só com madeira reflorestada,

mas também certificada. "São duas

coisas diferentes. Não adianta em

nada usar madeira reflorestada se
ela não vier com um certificado de

que a procedência dela é de uma
empresa que agiu dentro das leis,

atendendo a todas as normas de
sustentabilidade", diz.

Leandro Schultz, gerente geral da

Bic Graphic, ressalta que as empresas
estão preocupadas com o meio

ambiente, pois aproveitam para

ligar suas ações de marketing aos

produtos ecologicamente corretos

que distribuem aos seus clientes.
A empresa também apresentou

este ano alguns lançamentos com
esse conceito. Um deles é um lápis

feito de resina plástica reciclada de

embalagens de iogurte, e outro com

resíduos dos próprios materiais da

empresa. Já um dos carros chefes da
Bic nessa área de brindes, a caneta

esferográfica Ecolutions Round Stic,

é produzida com 40% de material

reciclado de embalagens pós-

consumo da Tetra Pak.
Se há muitas em presas que abdicam

de comprar produtos promocionais

ecológicos e reciclados por conta

de seu preço, que é mais alto,

Schultz afirma que há outras tantas
que já deixaram a questão do preço

de lado para optar pela qualidade.



"E é esse o nosso foco. Trabalhamos
sempre com conceito de qualidade

e serviço. Não entramos em uma
concorrência cujo objetivo é apenas

o preço final, até porque temos um

estudo que diz que uma caneta

passa por sete mãos, motivo de ser
um brinde sempre em alta. Mas,

para passar por sete mãos, tem que
ter uma excelente qualidade".

Também com um forte apelo

ambiental, a Plano 1 fechou

uma parceria com o Instituto

Meio, uma ONG que desenvolve
projetos de geração de renda
para comunidades de artesanato,

oferecendo os produtos fabricados

por ela a seus clientes. "Elas têm

muitos produtos interessantes
e trabalham como uma filosofia

que os produtos que produzem

têm que ser economicamente

viáveis, socialmente justos e
ambientalmente corretos", afirma

Maurício de Almeida Prado,
sócio e diretor de planejamento

da Plano 1, que é uma agência
genuinamente de marketing

promocional, mas encontrou nos

produtos promocionais uma forma

de incrementar suas ações.
Diretora comercial da Mallumar,

empresa com 22 anos no mercado

de brindes, mais especificamente

no segmento de bolsas
promocionais, Maria Luci Pereira

Gatto
de Rua

Lucas também diz que há
clientes que querem brigar

pelo preço de um produto,

mesmo exigindo um

brinde 100% ecológico. "É
aí que entra a criatividade,

principalmente nesse

tempo de crise.Temos que
lutar para reduzir o custo
ao máximo, mas sem ferir

a qualidade do produto e

oferecer algo inovador", diz

a executiva, cuja empresa

trabalha exatamente em
cima do tripé qualidade, criatividade
e inovação.

SOFISTICAÇÃO

Reduzir o preço final de alguns
produtos também é uma das

metas da Marca Laser para este ano.

Sediada no Paraná, a empresa é uma

das principais do setor de produtos

promocionais, sendo representante

exclusiva da marca Tramontina nessa
área. Tem como carro chefe os kits

para churrasco e caipirinha, mas

outras linhas, como
queijo&vinho,

estão tendo uma
boa aceitação do

mercado.
Como forma de

reduzir os custos

para o cliente, o que
a empresa tem feito e

que, segundo seu diretor
comercial, César Gollo,

quase ninguém pratica

no mercado, é montar a

linha de produtos de
acordo com o gosto

do cliente. "Estamos

virando uma
espécie de alfaiataria,

personalizando ainda

mais o brinde de acordo com todas
as medidas", explica.

Segundo Gollo, o mercado deu uma

retraída em função da crise, mas o

brinde continua a ser um agregado
indispensável para qualquer ação
de marketing. "É uma mídia com

um residual de permanência muito

alto e que, por conta disso, fica

barata em seu custo benefício,

principalmente as nossas linhas,

que são objetos mais sofisticados
e que podem ficar durante muitos
anos nas mãos do cliente final. Além

disso, o brinde é uma mídia direta.

Você entrega para quem desejar,

não há dispersão."

Sofisticação também é a palavra
da vez no Studio do Chocolate. Há

nove anos produzindo chocolates
personalizados para clientes que

vão de Rede Globo a Petrobras,

passando por Intel, Microsoft, Colcci,
Votorantim e outros, a empresa

lança agora a Chocomensagem.
Segundo Silvio Coscia, sócio e

diretor, trata-se de uma embalagem
de metal em que, dentro dela, são

inseridos bombons em forma de
letras.

Além desse lançamento, o Studio

do Chocolate produz os mais

diversos tipos de produtos, desde



os chocolates personalizados em
alto relevo, mais tradicionais, até
outros onde é feita uma aplicação
em cores em transfer (comestível,
claro) em cima do produto.
Coscia diz que além dos chocolates
a empresa dá uma atenção
especial para as embalagens. "As
latas ou qualquer outro tipo de
embalagem também podem
ser personalizadas", diz, Afinal, a
premissa do brinde é que ele dure
na mão do cliente, o que não
é o caso de um bom chocolate.
"Em compensação, todo mundo
costuma guardar uma caixa, xícara
ou qualquer outro objeto que
sirva de embalagem e seja mais
sofisticado", diz.

INOVAÇÃO

Uma das empresas mais inovadoras
e criativas do mercado, a santista
Gatto de Rua, sempre aliou o apelo
fashion ao produto promocional.
Para isso, conta com profissionais
formados em marketing e em moda

em sua equipe, que produz
desde transadas camisetas para
eventos e ações promocionais

até uma linha pet, com camisetas
brindes para cachorros.

A última novidade da empresa é uma
camiseta lousa, em que o cliente
consegue mudar a promoção,
oferta do dia ou customizar da
maneira que quiser por meio de
uma caneta magnética. "Estamos
também desenvolvendo um tecido
com aroma, usando os conceitos
da nanotecnologia", afirma Mario
Gaspar, sócio da empresa.
Segundo Gaspar, a empresa
começou a sentir os efeitos da crise
a partir do mês retrasado, quando
alguns projetos para grandes
empresas foram cancelados, tanto
que, para driblar esse momento, a
Gatto de Rua entrou no segmento
de licenciamento esportivo. O
primeiro contrato foi fechado
recentemente, com o principal time
da cidade, o Santos. "Mas nosso
objetivo é fechar contratos com
os principais clubes do País. Creio
que a Copa do Mundo de 2010 é

mais um motivo para focarmos
nesse nicho", afirma Gaspar,

projetando um crescimento
de pelo menos 25% em

2010, já que espera uma
redução de 15% a 20%
este ano.

Mallumar
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