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Agrados no final do ano devem refletir a imagem da empresa 
 
Uma das formas de perceber que o ano está chegando ao final é receber brindes das empresas. 
Útil em estratégias de marketing de relacionamento, interno e promocional, este tipo de ação 
pode ter diferentes objetivos, como reforçar marca corporativa, motivar empregados e lançar 
produtos. Especialistas alertam, no entanto, que a eficácia da ação depende de seu 
enquadramento na estratégia de marketing da empresa. Como a ação tem caráter descentralizado 
nas grandes empresas (cada departamento acaba responsável por fazer seu próprio brinde), é 
preciso atenção para que reflita o conceito de marca da empresa. Além disso, é fundamental 
adaptar a ação em função do público-alvo. Organizações não-governamentais (ONGs), empresas 
parceiras e fornecedores são alguns dos públicos que recebem brindes corporativos da Coca-Cola. 
 
Guardado em segredo, o brinde deste ano será distribuído em meados do mês. No ano passado, 
uma luminária feita com garrafas PET tinha como objetivo reforçar o posicionamento socialmente 
responsável da multinacional. "A empresa atua em 140 projetos sociais pelo Brasil", diz Maurício 
Barcellar, gerente de relações institucionais da Coca-Cola do Brasil. O Reciclou Ganhou, focado na 
reciclagem de uma das embalagens usadas pela empresa, é um destes projetos. 
 
Barcellar lembra que toda ação de distribuição de brindes precisa estar ligada à estratégia de 
comunicação. "No início do mês passado, a Coca-Cola lançou uma nova marca corporativa para o 
País e, certamente, o posicionamento será incluído no brinde corporativo deste ano", comenta o 
executivo. Além de conteúdo de responsabilidade social e boas práticas de governança, a empresa 
busca associar a inovação à sua marca. "Temos tradição em desenvolver brindes de final de ano e 
inovar sempre, para surpreender os públicos com os quais nos relacionamos", resume Barcellar. 
 
O professor de marketing Miguel Montenegro, da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM/RJ), afirma que os brindes, isoladamente, não surtem efeito. Além de fazer parte da 
estratégia de marketing das empresas, a ação precisa estar referida à estratégia de construção de 
marca. Montenegro cita a Natura como empresa que usa bem a ação.  
 
- Os brindes devem causar uma experiência com a marca e ter relevância para quem serão 
distribuídos - explica Ana Couto, da Ana Couto Branding & Design. Para que a ação surta efeito, o 
brinde deve ser diferenciado e causar impacto. "A marca tem uma identidade própria e todos os 
brindes desenvolvidos pela empresa devem segui-la", completa Ana. Portanto, os brindes 
comunicam uma mesma mensagem de formas diferentes, que variam em função do público para 
o qual são oferecidos. 
 
- Mas o público precisa perceber o benefício do brinde. Caso contrário, ele simplesmente vai para 
o lixo, sem comunicar a mensagem que deveria, ainda mais diante do bombardeio de informação 
dos dias de hoje - resume Ana.  
 
Mônica Torres, consultora de comunicação da Petrobras, concorda com a necessidade de adaptar-
se brindes ao público-alvo. Neste final de ano, o departamento de comunicação interna, no qual 
trabalha, prepara um brinde para todos os gerentes de comunicação da empresa. Eles vão 
receber um portfólio com todas as ações de comunicação desenvolvidas pela estatal neste ano. 
 
Público específico  
- Não poderia desenvolver este tipo de brinde para os engenheiros da empresa, pois não faria 
sentido para eles - reconhece Mônica. Cerca de 60 profissionais do Brasil e da América Latina vão 
receber o brinde, cujo principal objetivo é reconhecer o trabalho realizado e motivar os funcionário 
para o ano que vem.  
 



Mesmo quando é ferramenta de marketing interno (também chamado, no Brasil, de 
endomarketing), a distribuição de brindes precisa seguir o princípio de estar alinhado com a 
estratégia da empresa. "Deve haver coerência entre o brinde e a prática da empresa. Não dá, por 
exemplo, para tratar mal o funcionário durante todo o ano e oferecer-lhe um brinde no Natal", 
resume Montenegro. 
 
Quando usados no endomarketing, os brindes devem ajudar a orientar a cultura da empresa com 
foco no cliente. Neste caso, segundo o professor da ESPM, a ação deve estar inserida não apenas 
na estratégia de marketing, mas também na de Recursos Humanos (RH). "O marketing interno 
pode contribuir para a motivação dos funcionários", diz Montenegro. 
 
Embora especialistas reconheçam que os brindes surtem efeito quando inseridos numa estratégia 
global, medir o resultado deste tipo de ação não é simples. A imagem de uma empresa e seu 
relacionamento com os stakeholders não é algo mensurável como o volume de vendas. "Não 
temos um método para medir este tipo de ação. Mas tenho a convicção de que os resultados vêm 
a longo prazo e o fato de a Coca-Cola manter-se como marca forte mostra isso", afirma Barcellar. 
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