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» BIANCA MELLO

P
rática antiga no mundo
corporativo, a estratégia
de presentear parceiros,
fornecedores e consu-

midores com brindes ainda é
bastante utilizada no Brasil.
Pesquisa conduzida pela Forma
Promocional aponta que cerca
de 40% das empresas ainda in-
vestem em presentes de valor
unitário até R$ 10 e 73% das
companhias gastam até R$ 50
mil por ano com esses produ-
tos. De acordo com o estudo,
predominam no País ações vol-
tadas para clientes corporativos
e 60% das organizações fazem
até três campanhas por ano.

Os números reforçam a tese
de que o mercado promocional
continua sua trajetória de ex-
pansão. A possibilidade do
cliente a experimentar um item
antes mesmo de comprá-lo
continua agradando os consu-
midores. Hoje, com o desenvol-
vimento do segmento, as em-
presas têm à disposição diver-
sas plataformas de comunica-
ção para flertar com o público-
alvo, como internet, celulares,
redes sociais e mídia impressa,
além de ações interativas nos
pontos de vendas. 

Para especialistas, ações pro-
mocionais com a utilização de
brindes são úteis para qualquer
setor, desde que possa gerar in-
teresse, reforçar a marca, criar
uma relação afetiva com o con-
sumidor e, principalmente, in-
duzir a compra. O apelo emo-
cional está no fato que todos
gostam de ganhar algo, mas,
ainda assim, não pode ser qual-
quer coisa. O presente ou bene-
fício deve ter qualidade e des-
pertar o interesse do público-al-
vo. Ao mesmo tempo, precisa
estar no ponto de equilíbrio en-
tre o prazer de quem recebe e o
custo para quem oferece.

Na avaliação do presidente
da Forma Promocional, Auli de
Vitto, o brinde já não é usado
só para expandir as vendas,
mas também para criar elos de
ligação entre marcas e consu-

midores. "Uma estratégia mal
resolvida põe em risco toda a
ação promocional. É impres-
sionante observar como pe-
quenos erros podem causar
efeitos dramáticos", alerta. 

Como os brindes são produ-
tos customizados, o prazo para
a realização da ação promocio-
nal é fator importante, alerta
Vitto. Ele recomenda que a em-
presa não deixe tudo para a últi-
ma hora, que consiga aprovar as
amostras do produto e analisar
se tudo está dentro das especifi-
cações o mais rápido possível.
Além disso, o executivo sugere
que todas as alterações sejam
documentadas e as cores espe-
cificadas com referências em
padrão Pantone. "Certifique-se
que o fornecedor tem condi-
ções de atendê-lo nas quantida-
des desejadas, principalmente
em grandes pedidos", ressalta. 

Experimentação

O professor da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
do Rio de Janeiro (ESPM-RJ), Vi-
tor Pires, afirma que a oferta de
um benefício adicional ajuda a
induzir o consumidor a experi-
mentar um novo produto. Para
isso, os brindes precisam ser in-
teressantes e atrativos para o
público-alvo e ter certa afinida-

de com o bem ou serviço vendi-
do. Os mimos também podem
gerar estímulos à fidelidade de
compra, como no caso de brin-
des colecioncionáveis. "Como
não lembrar da promoção dos
bichinhos da Parmalat e dos mi-
ni-craques da Coca-Cola?" 

O professor explica que é pos-
sível fazer promoções chama-
das "on pack", na qual o brinde
é fixado do lado de fora da em-
balagem, criando um apelo vi-
sual. Já os conhecidos como "in
pack" ocorrem quando o pre-
sente é inserido na caixa do pro-
duto, como os brinquedos que
vem em caixas de cereal. No se-
gundo caso, o que conta é o fator
surpresa. "Brindes também são
utilizados para estreitar relacio-
namento com parceiros de ne-
gócios, canais de vendas ou for-
madores de opinião", diz.

Segundo o professor da ES-
PM-RJ, as redes sociais são óti-
mas opções para divulgar ações
promocionais. Para que ocorra
tudo bem, no entanto, Pires re-
comenda aos empresários ter
mais unidades dos brindes do
que realmente anuncia, justa-
mente para ter margem de erro
no caso de alguns chegarem da-
nificados ou serem extraviados.
"Deixe claro o prazo de entrega,
pois usuários mais apressados
podem incomodar, caso demo-

Distribuição de brindes:
ainda vale o investimento?

MARKETING

A Locaweb, especializada
em computação em nuvem e
infraestrutura de serviços de
tecnologia da informação (TI),
confirmou Flávio Jansen como
novo presidente. Com mais de
20 anos de experiência no mer-
cado de TI, o executivo integra
o conselho de administração
da companhia desde 2008.
Graduado em engenharia elé-
trica, com ênfase em eletrôni-
ca, pela Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), Jansen já atuou em diversas empresas de inter-
net, tendo sido co-fundador e presidente do site de com-
pras Submarino, além de membro do conselho de admi-
nistração da Digipix, Lojas Quero Quero e Grupo Ibmec.
Com a nomeação de Jansen, Gilberto Mautner, um dos
fundadores da Locaweb e que ocupava a posição até então,
continuará fazendo parte do conselho, atuando mais ativa-
mente nos comitês de tecnologia, inovação e produtos.

RSA SEGUROS CONTRATA DOIS GERENTES

O grupo segurador inglês RSA Seguros anunciou a contratação de Tatiana
Bianco e Eduardo Martins dos Santos para os cargos de gerente de
resseguros e gerente técnico de riscos industrializados, respectivamente.
Formada em ciências atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) e com passagem pelo Itaú Seguros SA, Tatiana será
responsável, entre outras funções, por proteger os portfólios de negócios
da companhia por intermédio de contratos de resseguro adequados às
necessidades de cada cliente. Já Santos, que também é graduado em
ciências atuariais pela PUC-SP e tem mais de 14 anos de experiência no
setor, com passagens pela Cardiff e Porto Seguro, ficará à frente das áreas
de affinity, property para pequenas e médias empresas e residencial.

ANEFAC ELEGE AMADOR RODRIGUEZ PRESIDENTE 

O novo presidente da Associação Nacional de Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac) é Amador Alonso Rodriguez,
diretor de captação de dados e serviços a clientes da Serasa Experian. Com
pós-graduação em controladoria e administração financeira, o executivo
está na Serasa há 29 anos e lidera as equipes responsáveis por captação de
dados e de documentos, análise de empresas e de setores da economia,
gestão de operações das agências e serviços a clientes. Amador, que
ocupou o cargo de vice-presidente de eventos da entidade até o final de
2012, sucederá João Carlos Castilho Garcia. Ele é ainda conselheiro fiscal
do Movimento Brasil Competitivo e membro do Conselho de Vogais do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CONTAAZUL CONTRATA MARCELO DOS SANTOS 

A ContaAzul, especializada em gestão on-line para micro e pequenas
empresas, anunciou Marcelo dos Santos como diretor de novos
negócios. Com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia,
tendo passagens pelo Grupo IOB Folhamatic – Sage, Datasul e Totvs,
onde desenvolveu um plano de comunicação e marketing que lhe
rendeu diversos prêmios, o executivo é formado em Ciência Contábeis,
com MBA em administração global pela Universidade Independente
de Lisboa e MBA pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

ESCRITÓRIO CARIOCA FOCA EM ARBITRAGEM

Rodrigo Garcia da Fonseca passou a integrar o escritório Osorio e Maya
Ferreira Advogados como consultor, reforçando o contencioso cível e
comercial e a área de arbitragem. Com mais de de 20 anos exercendo
advocacia, Fonseca é ex-sócio de Wald e Associados Advogados e já
atuou como advogado e como árbitro em causas domésticas e
internacionais. É ainda vice-presidente da Comissão de Arbitragem da
Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), membro do
Grupo Latino-Americano de Arbitragem da Câmara de Comércio
Internacional-CCI e integra a lista de árbitros de diversas câmaras
brasileiras, além de exercer atividade acadêmica na Fundação Getulio
Vargas e na Escola Superior da Advocacia do Rio de Janeiro.

KINDLE APRESENTA NOVO DIRETOR DE CRIAÇÃO 

A Kindle, agência especializada em desenvolvimento de sites, sistemas
e gestão de mídias digitais, anunciou mudanças na direção de criação
com o retorno de Inácio Ramos à companhia. Com passagens pela
Doctor Propaganda, Casa da Criação e Grupo Rai de Comunicação, o
executivo, formado em cinema, desenvolveu campanhas publicitárias
para clientes como Botafogo Futebol e Regatas, Companhia Estadual
de Gás (CEG), Shopping Tijuca, Via Parque, entre outros. Ramos
também dirigiu cinco curta-metragens que participaram de festivais
pelo Brasil. Além de trabalhar em publicidade, foi professor de direção
de arte do Instituto da Propaganda.

VIAJANET TEM  NOVO GERENTE DE PRODUTOS ONLINE

O ViajaNet, agência de viagens online, anunciou Paulo Lelis como gerente
de produtos online. Com 12 anos de atuação em Tecnologia da Informação
(TI), sendo cinco no segmento de e-commerce e turismo, Lelis conduziu
diversos processos de criação, transformação e evolução de plataformas
tecnológicas em empresas como Unimed Paulista, B2W Viagens e CVC. O
executivo é bacharel em administração, com especialização em análise de
sistemas pela Faculdades Associadas de São Paulo (Fasp-SP).
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DIVULGAÇÃO

Locaweb tem 
novo presidente

re mais um pouco para chegar.
Garanta pelo menos um respon-
sável por responder dúvidas dos
clientes", afirma. 

Parceria

Recentemente, o restauran-
te Bentô Japa, que fica em Ipa-
nema, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, lançou a campanha
Hashis Premiados. Os clientes
que experimentam o menu de
verão ganham palitos que po-
dem ser premiados com diver-
sos brindes em parceria com a
Casa de Verão da loja Farm. Só-
cio do empreendimento, Clau-
dio Versiani diz que o intuito é
levar novos clientes para co-
nhecerem o estabelecimento e
fidelizar os que já conhecem.
Para essa promoção, o investi-
mento foi de R$ 100 mil. 

Para Versiani parcerias são
sempre boas e isso minimiza
investimentos para os envolvi-
dos. O empresário ressalta ain-
da que a campanha deve ser
sempre bem planejada e os
brindes exigem capricho para
não correr o risco vulgarizar a
marca. "Desde que sejam brin-
des coerentes com o perfil do
público-alvo, o risco é pratica-
mente inexistente", opina.

O escritório de advocacia SA-
BZ Advogados costuma enviar
brindes personalizados para
profissionais de mídia, clientes e
parceiros como forma de divul-
gar a marca ou torná-la mais
presente. Para a gerente da em-
presa, Siméia Azevedo, é sempre
positivo apresentar ao cliente
um produto ou marca nova, pois
posteriormente ele pode vir a
consumi-los. Por outro lado,
uma estratégia mal-formulada
leva a gastos desnecessários. 

Para que uma ação promo-
cional tenha resultados posi-
tivos, Siméia diz que, antes de
tudo, é preciso planejamento
e ter um panorama geral do
impacto da iniciativa no pú-
blico-alvo ao longo do tempo,
tanto em marketing, quanto
financeiramente.

Divulgação

O instituto de depilação Pello
Menos também acredita na for-
ça de um brinde. Para a diretora
e fundadora da rede, Regina Jor-
dão, esses mimos funcionam co-
mo uma boa estratégia de divul-
gação de novos produtos e servi-
ços, além de influenciar os con-
sumidores a comprar mais. Se-
gundo Regina, uma parte da ver-
ba de publicidade é destinada a
presentes e eles são confeccio-
nados para ações pontuais.
"Uma campanha assertiva pre-
cisa ter boa divulgação e o brin-
de deve ser útil para o cliente. Fa-
zê-lo sem estratégia é jogar di-
nheiro fora", opina. 

A diretora da Mark Comuni-
cação & Marketing, Hanriette
Soares, conta que a empresa
busca desenvolver brindes que
contenham sempre informa-
ções sobre a empresa, como pen
drives ou cadernos de anotação.
Ela considera que esses objetos,
além de serem úteis para qual-
quer pessoa, também são bens
duráveis. “Minha intenção é que
o presenteado veja o cuidado e a
atenção que temos com ele. A
relação se estreita”, afirma. 

A Mark investe em média R$
20 mil por ano para confecção
de brindes. Hanriette ressalta
que é importante saber o que
oferecer . Para as empresas que
estão sendo prospectadas, os
itens são pensados de forma que
aliem informações dos serviços
prestados pela companhia com
a necessidade dos clientes e for-
necedores. “Nesses casos, faze-
mos sempre algo voltado para o
agradecimento. Todos sempre
com muita utilidade”, diz.

DIVULGAÇÃO

Para Siméia, iniciativa não funciona sem adequado planejamento 

Especialistas dizem que estratégia ajuda na consolidação da marca. Estudo
mostra que 73% das empresas gastam até R$ 50 mil por ano com esses itens
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