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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar os impactos da personalização exclusiva nos produtos 

destinados à brindes corporativos e entender a relevância desse atributo na percepção de valor, 

personalização em marketing e lealdade entre o doador e destinatário do brinde. Este estudo 

utilizou a metodologia de pesquisa exploratória e entrevistas com profundidade pouco 

estruturada e, com abordagem direta, baseada em pequenas amostras que proporcionam 

percepções e compreensão do contexto do problema (Malhotra, 2010). Para a realização desse 

trabalho, foram selecionados dezoito integrantes (3 doadores e 15 destinatários) de três 

empresas que adquiriram nos últimos três anos, brindes corporativos exclusivos da empresa 

Lextok presentes & brindes, no bairro de Moema, São Paulo. Através da análise dos resultados 

das entrevistas, foi possível evidenciar que a percepção de valor é impactada através da 

personalização exclusiva, devido ao efeito cognitivo do destinatário, que ao receber o brinde 

com atributos aprimorados no produto, com o seu perfil ou características que remetem à sua 

individualidade, valorizam o brinde como um presente único e especial, pelo fato de se sentir 

exclusivo. Fatores como utilidade e qualidade do produto mostraram ser importantes para a 

apreciação dos destinatários, onde os resultados evidenciam ser cada vez mais frequente 

adeptos às práticas conscientes de sustentabilidade e preservação da natureza, além de 

demonstrar que o atributo da exclusividade agregado ao produto, contribui para a identificação 

e padronização dos utilitários no ambiente corporativo. Nesse contexto, foi possível perceber 

que a personalização exclusiva atende a preferência dos destinatários pela capacidade de 

expressão. A simbologia dos presentes personalizados, corroborada pela literatura, também 

pode ser evidenciada nesta pesquisa, através da preferência do indivíduo, como por exemplo, 

sugerir a personalização do próprio nome junto com logomarca da empresa nos brindes 

corporativos, como forma de expressar reconhecimento, parceria e exclusividade entre doador 

e destinatário nas ações de marketing. A contribuição desta pesquisa, deve-se ao fato de ser a 

primeira a tratar sobre o impacto do brinde corporativo, além de disponibilizar às pequenas e 

médias empresas que compõem o perfil da maioria dos empreendimentos no Brasil, 

conhecimento, a fim de obter maior competitividade diante da concorrência através da 

aplicação de dados científicos. 

 

Palavras-chave: Brindes corporativos, brindes corporativos exclusivos, personalização 

exclusiva, percepção de valor, personalização em marketing                                         

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the impacts of unique personalization in products 

intended for corporate gifts and understand the relevance of this attribute in the perception of 

value, personalization in marketing and loyalty between the giver and the receiver of the gift. 

This research used as a study model, the technique used by Pizzetti and Gibbert (2018), with 

exploratory research methodology and in-depth interviews, and a direct approach, based on 

small samples that provide insights and understanding of the context of the problem (Malhotra, 

2010). To conduct this study, members were selected (donor and receiver) of three companies 

that have acquired, in the last three years, exclusive corporate gifts from the company Lextok 

presentes & brindes, in the district of Moema, São Paulo. Through the analysis of the interview 

results, it was possible to prove that the perception of value is impacted by the exclusive 

personalization, due to the cognitive effect of the receiver, who, when receiving the gift with 

enhanced attributes in the product, with his/her profile or characteristics that refer to his/her 

individuality, values the gift as a unique and special gift because he/she feels exclusive. Factors 

such as the usefulness and quality of the product proved to be important for the appreciation of 

the recipients, where the results show that they are increasingly aware and adept at sustainability 

practices for the preservation of nature, and this attribute of exclusivity added to the product, 

contributes to the identification and standardization of utilities in the corporate environment. In 

this context, it was possible to perceive that exclusive personalization satisfies the preference 

of the recipients for its capacity of expression. The symbolism in personalized gifts as seen in 

literature, could also be evidenced in this research, by the reference to the individual through 

his or her own name, suggesting that they be are added to the personalization along with the 

company logo, in corporate gifts, as a way of expressing recognition, partnership and 

exclusivity, between the giver and the receiver in marketing actions, in addition to being 

discovered through the findings, a new category - exclusive gift delivery experience, to 

motivate the donor's remembrance, whenever the receiver will use the gift. The contribution of 

this research is due to the fact that it is the first study on the impact of corporate gifts and the 

availability to small and medium enterprises that make up the profile of most companies in 

Brazil, to acquire greater competitiveness in the face of competition through the application of 

scientific data. 

 

Keyword: Corporate gifts, exclusive corporate gifts, exclusive personalization, value 

perception, personalization in marketing 
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1. INTRODUÇÃO 

Assim como em outros segmentos do varejo, o setor de brindes vem buscando novas 

formas de se adaptar ao novo perfil do consumidor, isso porque o novo consumidor busca mais 

qualidade e menos quantidade e, atributos mais pertinentes à sua realidade (Kress, Ozawa, & 

Schmid, 2000).  

É improvável que os consumidores apreciem uma marca desconhecida como boa ou 

ruim sem que haja um atributo essencial para eles e uma forma é a interação e o reconhecimento 

com o perfil de suas necessidades e gostos (Tan, Salo & Kumar, 2017). Autores como Eggert e 

Ulaga (2002), consideram que a satisfação seria uma resposta afetiva à percepção de valor e 

buscam mensurar as variáveis de prazer no elo entre o cliente e a empresa/marca. 

Gibbert e Pizzetti (2018) e Park & Yoo (2016) relatam em seus estudos, que os seres 

humanos são emotivos e o presente pode  estar diretamente ligado às emoções, por transmitir a  

atenção e carinho, possibilitando com isso maior afetividade e elo de relacionamento entre a 

empresa e o cliente, pelo fato de se sentir especial e valorizado ao ganhar um presente exclusivo, 

além disso, a personalização permite a auto expressão através da customização de um produto 

padrão, tornando-o especial pela comunicação do doador do brinde em forma de presente (Areni 

et al. 1998). 

Para atender as necessidades específicas dos clientes atuais, a personalização dos 

brindes de forma exclusiva tem sido uma alternativa de pequenas e médias empresas, que 

buscam atender esse mercado, oferecendo atributos diferenciados através da exclusividade dos 

brindes, o que nos motiva a investigar se este atributo é relevante para criar maior impacto na 

percepção de valor e visibilidade da marca pelo consumidor ao ganhar o brinde personalizado. 

É importante que o brinde proporcione a necessidade de uso para as pessoas, porque 

assim, a sua marca estará presente por um período muito maior nas mãos das pessoas (Meira, 

2011). No entanto, a personalização em marketing não significa ser estrategicamente vantajosa 

para todos os públicos, pois deve-se considerar diferentes reações do público-alvo que uma 

empresa deseja abordar, isso porque toda a tecnologia ou atributo é percebido de forma 

diferente por cada geração (Vojir & Smutny, 2017). 

Este Trabalho Aplicado tem o intuito de contribuir para o conhecimento dos principais 

atributos da personalização individualizada nos produtos de brindes corporativos de uma 

empresa de brindes, através da abordagem exploratória, por meio de entrevista  de um grupo 

selecionado, a fim de entender, se esse atributo é relevante para proporcionar uma experiência 

de consumo mais significativa na percepção de valor conforme o novo perfil de consumidor, 
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ou seja,  como a personalização exclusiva nos brindes corporativos impacta na percepção de 

valor no consumidor? 

Oliver (1996), ressalta em seus estudos que no início o brinde mantinha uma correlação 

com os produtos baratos e praticamente sem funcionalidade, mas que atualmente, as empresas 

se preocupam em associar a sua marca aos produtos de qualidade, atribuindo-lhes valor e 

proporcionando uma experiência de consumo mais voltado à realidade do mercado e ao perfil 

do cliente, como produtos funcionais e de acordo com o estilo de vida do seu público. 

A pesquisa iniciou a compreensão, com o estudo na literatura, sobre os constructos que 

impactam na personalização, através da Percepção de Valor, Lealdade e Personalização em 

Marketing. O tópico seguinte, apresenta a metodologia aplicada nesta pesquisa, onde mostra o 

contexto da empresa Lextok Presentes & Brindes e o delineamento metodológico com 

abordagem qualitativa, orientada para a descoberta e com entrevistas em profundidade. Na 

sequência, é demostrado a definição do público, como se deu a elaboração do roteiro e a análise 

das entrevistas.  

O tópico Resultados, apresenta a contextualização das três empresas entrevistadas, 

análise dos líderes (doadores do brinde), análise dos colaboradores (destinatário do brinde) e 

análise agrupada entre as empresas entrevistadas (doador e destinatário). E por último as 

conclusões, que validam a relevância da personalização exclusiva nos brindes corporativos aos 

constructos da literatura, na percepção de valor, lealdade e personalização em marketing, 

através das análises dos resultados das entrevistas, contribuindo para a literatura com o 

surgimento de novos achados – experiência de entrega. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Percepção de valor  

Com maior amplitude à informação e opção de compra, o consumidor atual é mais 

consciente e exigente. Busca se beneficiar com as vantagens que as inovações tecnológicas 

dispõem para ser tratado de forma individual, como ser único (Wah, 2000; Parente, 2000 e 

Cobra, 2000) e interage com a tecnologia dos diversos tipos de mídias on-line e off-line, canais 

e dispositivos durante o processo de decisão (Kannan, Reinartz, & Verhoef, 2016).  

Sobre este aspecto, Savastano (2003) , faz uma análise conceitual sobre a visão 

mercadológica do conceito de valor percebido pelo consumidor e conclui que as teorias de valor 

percebido tem servido muito mais como um sistema de administração de marketing, para 

tomada de decisões na construção de uma oferta, do que servir através dos seus modelos, de 

métricas deste valor - isso porque são evidenciados elevados índices de fracasso no 

desenvolvimento de novos produtos nos dias atuais e, com isso abre o questionamento sobre a 

eficácia das ações de marketing. 

O autor considera ainda, que existe modelo para valor percebido mais adequado para a 

era do produto do que para a era de valor, propondo que quando se coloca o consumidor no 

centro de estudo de marketing, a efetividade das ferramentas e dos modelos mercadológicos 

também mudam, apoiada na teoria gravitacional da física, que mostra a relatividade e 

mecanismos de força entre elas - consumidor e produto. 

Quando uma marca apresenta um valor agregado à um produto ou serviço, ela aumenta 

o valor em comparação com um produto ou serviço genérico e, se o cliente o considera 

complemento da sua imagem, desenvolvem uma percepção favorável à marca, aumentando a 

probabilidade da sua preferência pela marca em relação à concorrência (Verhoef et al., 2007). 

Estudo mais recentes sobre o processo de construção pela satisfação e lealdade do 

cliente, inferem que a inovação estimula a mente do consumidor na busca de novos produtos e 

essa busca tem fundamental impacto no comportamento de compra e desejo dos clientes por 

novos produtos e serviços (Anderson, Song & Swaminathan, 2018).  

Segundo Antonides e  Van Raaij (1998), a percepção da realidade de cada indivíduo é 

construída pela combinação da realidade objetiva e  difere-se  pelas próprias experiências, 

histórias de vida e situações pessoais ao perceber pessoas, produtos e marcas, resultando na 

visão e percepção subjetiva da realidade, a qual tem uma implicação significativa, pelo fato do 

conhecimento da marca estar relacionada à realidade objetiva (experiência do consumo 
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pessoal), realidade construída (ações publicitárias) e experiências de outros (recomendações 

boca-a-boca). 

 Nesse sentido, a percepção dos consumidores pode ser composta por aspectos 

cognitivos (experiência pessoal) e afetivos (por meio de publicidade), contribuindo para a 

maioria das literaturas que apontam a importância do estudo desses elementos (cognitivos e 

afetivos) na percepção da marca corporativa (De Chermatony, 2002; Mallotra, 2005 e Alwi e 

Silva, 2006). 

Alwi e Silva (2006) e De Chermatony e Christodoulides (2004) testam em suas análises 

a estrutura do triângulo de marca, como base teórica para explicar a natureza do 

desenvolvimento da marca, tanto no ambiente on-line como off-line onde encontraram uma 

relação empírica entre os atributos e a imagem da marca corporativa (os valores emocionais) e 

que esse relacionamento por sua vez, influencia na resposta do cliente (fidelidade). Entre outros 

atributos considerados relevantes para o efeito da marca, os autores propõem que a 

personalização é significativa em relação à imagem da marca e que a interação pessoal, aspectos 

físicos e atributos relacionados ao produto também são significativos na imagem da marca, 

assim como constatou-se através de análises sobre a fidelidade eletrônica, que a percepção de 

valor em níveis mais elevados de satisfação do cliente, elevam significativamente a fidelidade 

(Anderson et al., 2018). 

Estrada, Moliner e Monferrer (2019), defendem em suas pesquisas uma forte associação 

entre engajamento e fidelidade do cliente, dando suporte ao crescente interesse na literatura 

sobre esta associação, segundo o qual o engajamento do cliente é composto de dois fatores – 

satisfação e emoção (Kumar et al., 2013; Thakur, 2016; Parihar et. al., 2019).  

Já numa abordagem relacionada à percepção do consumidor em relação ao varejista, 

Inman e Nikolova (2017) argumentam que as novas tecnologias impactam na imagem e 

intenção comportamental imediata, por possibilitar um serviço mais interativo, mais inovador 

e divertido, induzindo a altos níveis de conveniência e presença social, o que aumenta a 

confiança e as relações interpessoais e as preferências e a probabilidade de compra.  

 Nessa perspectiva Cervantes e Franco (2020), argumentam, através do resultado de três 

experimentos sobre a influência da tecnologia na percepção do consumidor, que o uso da 

tecnologia no varejo mostrou ser mais atrativa por oferecer um serviço melhor, com mais 

informação e um fator importante de diferenciação em relação à concorrência. 

Todas as teorias então citadas, apresentam dois preditores em comum – a confiança e a 

satisfação, sendo que a satisfação tem um forte efeito positivo sobre a lealdade tanto nos pelos 

canais on-line como off-line (Chang & Wang, 2008; Sundaram et al., 2017). 
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2.2. Lealdade 

O principal objetivo de qualquer ação de marketing é impulsionar o público-alvo, 

valorizar, desenvolver e manter relacionamentos fortes com os clientes (Kotler e Keller, 2016). 

Assim, a lealdade do cliente é um dos principais fatores que facilitam a obtenção de vantagem 

competitiva de uma empresa (Prentice e Loureiro, 2017), além de garantir vendas futuras e 

aumento de lucratividade (Kamran-Disfani et al., 2017). 

A lealdade para o propósito deste estudo, não é lealdade comportamental (recompra), 

mas sim a lealdade emocional – o desejo por parte do cliente continuar o relacionamento, 

mesmo com as interferências externas, como redução de preços da concorrência, e ainda assim, 

tenham a propensão em recomendar à amigos e intenção de continuar a patrocinar - o que 

chamamos de “valor do cliente” (Dick & Basu, 1994; Zeithami, 2000; Chaudhuri &Holbrook, 

2001). 

Teoricamente, a literatura conceitua lealdade do cliente como uma interação de atitude 

e comportamento em decorrência da valorização de um patrocínio repetido e relativamente 

frequente (Dawes & Rowley ,1999; Shukla, 2004), entre outras definições como um 

compromisso profundo de recompra ou valor a patrocinar um produto/serviço preferencial de 

forma consistente a longo prazo, de forma repetitiva (Oliver, 1999). 

Nos estudos mais recentes sobre lealdade do cliente, fatores como confiança e satisfação 

são os fatores que mais impactam na lealdade (Moriuchi & Takahashi, 2016; Miguens e 

Vazguez, 2017). 

Boateng (2019) e (Bleier & Eiseenbeiss, 2015), em sua análise sobre o  efeito do 

sinalizador de confiança on-line e fidelização do cliente,  ressalta que a confiança também é um 

elemento importante que contribui para o sucesso geral da empresa no contexto on-line, 

impactando totalmente na relação entre a interatividade do site e a intenção de recompra dos 

clientes (Wang et al., 2015), além de provar que a falta de confiança e engajamento entre cliente 

e empresa, não podem construir relacionamentos duradouros, contrariando pesquisadores como 

Brodie et al., (2013), e confirmado anteriormente por Wu e Chang (2005), que  só se cria 

confiança quando o cliente pode se envolver de forma significativa.  

Monferrer et al., 2019 em seus achados verificou a forte relação do envolvimento do 

cliente e a fidelidade deste, demonstrando que a conexão com a marca e as emoções 

(experiência) durante o serviço impactam significativamente na satisfação do cliente, por 

entender o envolvimento do mesmo como uma combinação de laços racionais, gerados por 

meio de experiências com a marca (Hollebeek , 2014; Pansari e Kumar, 2017), ou seja, 
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conforme a literatura da psicologia, parceiros engajados geram relacionamentos mais 

satisfatórios e conexão emocional mais forte (Kitayama et al., 2000). 

Ball et al., (2006), propõe em seus achados que o efeito da personalização do serviço na 

lealdade do cliente, pode estimular o cliente a acreditar que a empresa é benevolente, 

aumentando a confiança, que é um antecedente da lealdade, além de estar diretamente 

impactada à tendência da percepção do consumidor pela exclusividade, ou seja, serviços difíceis 

de serem substituídos por outro provedor que bem executada, obviamente aumentam a 

satisfação do cliente.  

Assim, os efeitos da personalização na lealdade e na satisfação do cliente impactam de 

forma significativa,  principalmente na confiança, demonstrando que esse atributo proporciona 

conforto psicológico aos relacionamentos e aumenta barreiras psicológicas à mudança, isso 

porque a confiança é construída com o tempo e mudar de provedor de serviços, torna-se um 

risco e menor satisfação, portanto, mesmo com a complexidade dos efeitos da personalização, 

o marketing individualizado tem  efeito definitivo sobre a lealdade, conforme a estrutura de 

engajamento do cliente e estabelece a satisfação e as emoções como antecedentes do 

engajamento e lealdade (Thakur,2016; Moliner et al., 2019; Parihar et al., 2019). 

 

2.3. Personalização em Marketing 

Com a globalização dos mercados, a velocidade dos avanços tecnológicos e a busca por 

inovações que atendam às expectativas do consumidor atual, a personalização pode ser cada 

vez mais uma importante estratégia das empresas para a adequação do mercado (Reyer e Santos, 

2010).  

Mudanças de consumo que demandam atenção aos profissionais de marketing, também 

podem ser constatadas em pesquisas de Botelho e Guissoni (2016), onde a partir de 2014, em 

virtude da crise econômica no Brasil, percebe-se a contenção nos gastos de consumo, 

principalmente em produtos considerados secundários, demandando com isso, estratégias que 

contemplem as exigências atuais de consumo, de forma a atrair e conquistar o cliente pelo nível 

de satisfação e experiência de consumo.  

Rocha (2018), numa análise sobre as perspectivas no cenário da indústria 

automobilística, conclui que a experiência do consumidor e o alcance em surpreende-lo em suas 

expectativas veio para substituir na cadeia de valor da indústria, antes orientada para  o produto, 

assim como Gupta, Malhotra, Czinkota, e Foroudi (2016) sugerem a importância da conexão 

entre inovação e competitividade, identificando que a competitividade de uma empresa permite 
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que seus gestores inovem nas práticas mercadológicas e, oferecer presentes gratuitos (brindes) 

é uma ferramenta de marketing utilizada por varejistas (Laran e Tsiros, 2013). 

Nesse contexto, Chang et al., (2013) demonstram em seus estudos que os brindes 

pertencem à categoria de produtos e a percepção de funcionalidade, custo e criatividade são 

avaliados pelos consumidores com base no estado emocional e o fator “surpresa” pode ampliar 

o prazer da experiência pelo receptor (Vanhamme e de Bont, 2008).   

Wang, Cho e Denton (2017) comprovam através de suas pesquisas sobre o impacto da 

personalização, que atualmente os profissionais de marketing sabem que a melhor maneira de 

se relacionar com o seu público-alvo é através de estratégias de comunicação pessoal e devem 

buscar esforços para identificar nos clientes, suas necessidades e preferências em constante 

mudança. Na busca de ferramentas que possibilitem obter estes resultados, Wang et al (2017), 

conseguem evidenciar em seus estudos que a personalização aumenta a percepção do cliente 

sobre a expectativa com a experiência de consumo anterior, facilitando a assertividade na 

prestação de serviços. 

Sob essa óptica, para os profissionais de marketing, a entrega do conteúdo personalizado 

tem sido uma prática comum para segmentar o público e converter em aumento de vendas, 

como por exemplo, a campanha da marca Nike que permite que o consumidor personalize um 

determinado produto conforme o seu perfil, como um tênis (Pallant, Sands e Karpen, 2020). 

 Reyer e Santos (2010) constatam que  a personalização também é uma estratégia adotada 

pelas organizações como importante estratégia competitiva, pela capacidade de produzir itens 

conforme as preferências individuais do consumidor, a preços similares aos produtos fabricados 

em um único padrão generalizado, conforme também evidenciado anos depois por Chen (2020), 

que no intuito de alcançar vantagem competitiva nas últimas décadas, as empresas tem 

disponibilizado produtos e serviços personalizados, tornando-as cada vez mais popular, 

podendo  ser definida como um processo tecnológico que permite através de um conjunto de 

informações fornecer e produzir produtos e serviços específicos e individualizados (Pallant, 

Sands e Karpen, 2020). 

Mary, Eleonor e LeBoeuf (2015), propõem que uma maneira de antecipar a preferência 

do destinatário do presente, é favorecendo produtos específicos e personalizados, pois não se 

trata apenas do ato de dar um presente material, mas o significado representado pela 

personalização, Papatheocharous et al., (2014). 

Num  estudo relacionado à personalização eletrônica, Park et al., (2013) e Dawson e 

Cawell (1987), constataram a influência psicológica da personalização, pelo efeito dos produtos 

personalizados aspirar status, uma característica individual pelo desejo de domínio nas 
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hierarquias sociais, através de produtos específicos,  sem a   necessidade da influência de marcas 

de prestígio, mas  sim pelo fato de adquirir um produto escasso e único, satisfazendo a  

necessidade de exclusividade, pois ao conectar o produto personalizado às expectativas 

individuais do consumidor, a marca é refletida como símbolo de personalidade e estilo de vida 

singular (Goldsmith,1999). 

No entanto, Chen (2020) chama a atenção pela viabilidade do uso dessa ferramenta, 

porque as empresas nem sempre conseguem implementar estratégias de personalização, pela 

dificuldade de expressar suas preferências com precisão, começando com a própria falha no 

termo de uma linguagem comum sobre a personalização que também impede o 

desenvolvimento comum sobre o marketing personalizado (Vesanen, 2007). 

Essa limitação também é observada por Kaplan (2012), ao identificar que o maior 

obstáculo para a inovação desse modelo de negócios não está na tecnologia, mas sim nos seres 

humanos(gestores) e nas instituições que são resistentes à experimentação e à mudança. 

No cenário de interação corporativa, Adleer e Fagley (2005), chamam a atenção sobre 

a importância da gestão dos líderes na obtenção de maior satisfação dos colaboradores, através 

de maneiras mais eficazes de expressar o reconhecimento e desenvolver práticas mais positivas 

e entre vários aspectos, a personalização foi apontada como essencial para expressar a gratidão 

sincera percebida pelos participantes, que consideram esse atributo uma forma de atenção pela 

preocupação do líder. Nesse contexto, Beck (2016), sugere que o nome do colaborador seja 

incluído na personalização do produto, como forma de expressar a sua importância, dando 

ênfase ao colaborador junto à empresa. 

Estudos mostram que a referência ao indivíduo através do nome próprio é menos formal 

e aumenta o sentimento de personalização, impactando significativamente no aumento de 

percentual de retorno,  tanto do relacionamento on-line como off-line,  demonstrados no 

percentual de resposta de e-mails personalizados,  alinhando-se  à teoria das trocas sociais , a 

qual afirma que as ações dos indivíduos são motivadas pelo retorno que suas ações trarão 

(Fatklin & Lansdown, 2017; Markey, 2000 e Heerwegh, 2005). 

Em suas pesquisas sobre a função do marketing no paradigma da personalização de 

produtos e serviços, Reyer e Santos (2010) também evidenciam  a mudança de percepção dos 

profissionais de marketing em identificar e atender as necessidades e vontades individuais de 

cada consumidor, para se obter maior vantagem competitiva, isso porque o marketing passou a 

ser mais qualitativo e menos quantitativo, tornando-se necessário estabelecer um 

relacionamento mais interativo com o consumidor, seguidos pelo mesmo viés de  Kress et al., 

(2000) na perspectiva de tendências dos novos consumidores. 
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No entanto, se até então um dos objetivo do  marketing é encorajar  o relacionamento 

mais próximo entre clientes e colaboradores/empresas, não podemos ignorar as novas 

tendências e preferências de consumo que elevam tanto a satisfação como e lealdade, após 

sermos surpreendidos pela mudança repentina de hábitos e necessidades pós-COVID-19 e 

entender as implicações teóricas e práticas de longo prazo nas organizações, 

Rosenbaum e Russell-Bennett (2020). 

O varejo pode aumentar de forma positiva a percepção do consumidor sobre a loja física,  

implementando tecnologias de varejo para incrementar a sua  experiência (Garaus et al., 2016), 

uma vez que a tecnologia atual  possibilita que o varejo tradicional conquiste seus clientes 

através de experiências sensoriais (Roy et al., 2020), tornando a jornada de compra mais 

interativa (Flavián et al., 2020)  e com isso, mais atrativa, aumentando a capacidade da loja se 

conectar com o consumidor (Flavián et al., 2020 e Grewal et al., 2017). 

 

https://www-emerald-ez91-periodicos-capes-gov-br.sbproxy.fgv.br/insight/search?q=Mark%20Scott%20Rosenbaum
https://www-emerald-ez91-periodicos-capes-gov-br.sbproxy.fgv.br/insight/search?q=Rebekah%20Russell-Bennett
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2.4. Matriz de Amarração 

 

Tabela 1 - Matriz de Amarração 

Conceito/constructo  Autores que escreveram sobre o tema Principais tópicos abordados pelos autores 
Relação com o 

objetivo da pesquisa 

Percepção de valor 

através da 

personalização 

Pizzetti e Gibbert (2018); 

Constataram que os presentes personalizados são altamente 

valorizados pelos destinatários pela sua utilidade e capacidade de 

expressão e simbologia, dos atributos aprimorados no processo de 

criação do doador, mesmo quando o objeto em si, não lhe agrada. 
1. Correspondência 

com o destinatário 

(preferências). 

Eggert e Ulaga (2002); 

Consideram que a satisfação seria uma resposta afetiva à percepção de 

valor mensurando as variáveis de prazer no elo entre o cliente e a 

empresa/marca. 

Pizzetti e Gibbert (2018); Park & Yoo (2016); 

Mary, Eleonor e LeBeoeuf (2015); 

Papatheochareous et al., 2014 

Disseram que os seres humanos são emotivos e o brinde pode estar 

diretamente ligado às emoções por transmitir a atenção e o carinho 

por parte do doador e esta ação cria uma interação e maior 

afetividade no elo de relacionamento entre o doador e o receptor do 

brinde/presente. 

2. Expressividade do 

brinde personalizado. 

Personalização 

Exclusiva em 

Marketing 

Beck (2016); Fatklin & Lansdown (2017); 

Heerwegh (2005); Adleer e Fagley (2005); Markey 

(2000) 

Os autores mostram que a referência ao indivíduo através do próprio 

nome é menos formal e aumentam o sentimento de personalização e 

sugerem ainda que o nome do receptor do produto/serviço seja 

incluído na personalização como forma de expressar a sua 

importância junto à empresa/marca. 

3. Significado 

simbólico de 

personalizar um 

brinde corporativo de 

forma exclusiva. 
Areni et al. 1998 

Concordam que a personalização permite a autoexpressão através da 

customização de um produto padrão, tornando-o especial pela 

exclusividade na comunicação do doador do brinde em forma de 

presente e que provoca o sentimento de valorização ao receptor do 

brinde por se sentir especial. 

Lealdade 

Monferrer et al., 2019; Park e Han (2013); 

Goldsmith (1999) 

Discutiu sobre a forte relação do envolvimento do cliente e a 

fidelidade, demonstrando que a conexão com a marca e as emoções 

durante a experiência, impactam significativamente na satisfação do 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Pansari e Kumar (2017); Hollebeek (2014); 

Kitayama et al., 2000 

Se apoiam à literatura da psicologia a qual afirma que parceiros 

engajados resultam em relacionamentos mais satisfatórios e conexão 

emocional mais forte. 
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Verhoef et al, 2007; Alwi e Silva (2006); De 

Chermatony e Christodoulides (2004); Anderson et 

al., 2018 

Constataram que a personalização é significativa em relação à 

imagem da marca e que a percepção de valor atinge níveis mais 

elevado, devido os aspectos físicos e atributos personalizados em 

comparação ao produto genérico, por ser interpretado como reflexo 

da imagem de quem a recebe e/ou consome, desenvolvendo uma 

percepção favorável à marca, resultando no aumento do nível de 

satisfação e consequentemente elevando significativamente a 

fidelidade. 

 

 

 

4. Conservação do 

brinde personalizado. 

Cervantes e Franco (2020); Chang e Wang (2008); 

Sundaram et al., 2017 

Cervantes e Franco (2020) voltam para confirmar os argumentos que 

pesquisadores anteriores argumentaram, de que as novas tecnologias 

impactam na imagem e intenção comportamental imediata, por 

possibilitar um serviço mais interativo, inovador e divertido, 

induzindo a altos níveis de presença social, o que aumenta a 

confiança e as relações interpessoais e as preferências de consumo. 

Boateng (2019) Moriuchi e Takahashi (2016); 

Miguens e Vazguez (2017); Wu e Chang (2005); 

Boateng (2019), mais recentemente reuniu resultados que pudessem 

ser comparados à literatura visto até então e, após examinar os 

fatores que influenciam para a interatividade das atividades de 

fidelização, concluiu que a confiança também é um elemento 

importante para o engajamento entre cliente e empresa. 

Parrilhar et all., 2019; Estrada et al., 2019; Moliner 

et al., 2019; Thakur, 2016; Ball et al., 2006 

Disseram que os serviços personalizados podem estimular o cliente a 

acreditar que a empresa é benevolente, aumentando a confiança e 

demonstrando através de estudos exploratórios que os efeitos da 

personalização impactam de forma significativa na satisfação, 

lealdade e principalmente na confiança, devido ao conforto 

psicológico aos relacionamentos. 

Fonte: Elaborado pela autora
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3. METODOLOGIA 

3.1. Contexto da empresa Lextok Presentes & Brindes 

Lextok Comércio de Presentes e Brindes Ltda, é a denominação mais recente da 

atualização contratual da empresa fundada desde 1998 como Canetas & Cia Ltda, onde se deu 

início às atividades como atacadista e distribuidora de canetas e lapiseiras importadas da linha 

escolar, com venda para todo o território nacional e loja física localizada na região central do 

centro de São Paulo – SP – Brasil. 

No início das suas atividades, a estratégia da empresa tinha como foco principal atrair 

seu público-alvo (revendedores) fornecendo produtos importados de qualidade e de marcas 

conceituadas como Pentel, Uni-Ball, Stabilo, Zebra, Sakura, Lamy, Sheafer, etc.,  a  preços 

baixos, pronta entrega e formas de pagamento facilitado por parcelamento, gerando com isso 

um  volume de vendas bem considerável a ponto de atrair parcerias com os fornecedores para 

ações de publicidade e investimento, gerando  o primeiro empreendimento no Brasil, de um 

quiosque em um shopping, com produtos de escrita para todas idades e estilos de perfil, tendo 

como base atender a necessidade da escrita, no Shopping Ibirapuera, região sul de  São Paulo, 

onde funcionou durante oito anos com o  atendimento ao público direto B2C. 

O contato direto com o consumidor possibilitou à empresa informações sobre as 

principais necessidades do consumidor final, além do ponto comercial funcionar como uma 

vitrine dos principais produtos e lançamentos dos fornecedores. 

 Com a introdução do fornecimento do material escolar por parte do governo para o 

consumidor direto, os principais fornecedores da empresa optaram por abrir novos canais de 

distribuição, fornecendo condições semelhantes às do varejo, que antes adquiriam o produto 

através de distribuidores como a Canetas & Cia. Isso impactou na mudança do segmento de 

produtos e do público-alvo da empresa, impulsionada pela reinauguração e proximidade da loja 

física com o Mercado Municipal de São Paulo e que com o aumento do fluxo de clientes de 

varejo e a demanda por produtos gastronômicos, a empresa que até então só comercializava 

produtos no segmento de canetas e lapiseiras, passou a comercializar presentes e atender tanto 

o público B2B como o B2C.   

 Desde então, toda a estratégia de marketing da Canetas & Cia mantinha o viés em 

enfrentar o grande desafio em obter êxito diante da concorrência, por preços baixos, com 

produtos de qualidade - muitas vezes comparados aos produtos similares e até mesmo 

falsificados disponíveis na região sem nenhum controle fiscal. Nesse contexto e na busca de 

alguma alternativa que disponibilizasse um diferencial de competitividade diante à 
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concorrência, a empresa optou em oferecer além dos produtos, o serviço de personalização, 

através do uso da tecnologia à laser.  

Esse processo de personalização a laser é um método preciso e duradouro de impressão, 

que pode ser aplicado em metal, madeira, couro e vidro, resultando num acabamento requintado 

e elegante do layout que o cliente desejar e isso possibilitou à empresa durante anos,  o 

fornecimento de novos produtos como brindes corporativos  e abertura de novos clientes na 

área de marketing, publicidade e eventos, que no início adquiriam os produtos personalizados 

numa quantidade mínima em grande escala e de forma padronizada. Como parte da 

personalização era produzida na loja, atraía também a curiosidade do consumidor B2C e 

percebendo a oportunidade em proporcionar uma experiência para esse consumidor, a empresa 

passou a disponibilizar o serviço de personalização para o varejo.   

 A partir desse público, notou-se a percepção de valor no momento que o produto era 

personalizado de acordo com o perfil do cliente, pois estes demonstravam empolgação a ponto 

de não se importar em pagar mais pelo produto, sendo que uma característica da maioria do 

perfil consumidor dessa região, é a busca por preços mais baixos. 

Outra característica que contribuiu para que a empresa intensificasse suas ações em 

personalização de produtos, foram  as indicações de quem havia tido essa experiência, o retorno 

de pessoas que ganhavam os produtos personalizados e que vinham para comprar e oferecer 

para outras pessoas, criando um ciclo de relacionamento e lealdade entre cliente e empresa, 

provavelmente consequência do envolvimento durante o processo de produção e interação do 

consumidor com o atendente, o que se alinha  às descobertas de estudos científicos que inferem 

sobre a correlação entre percepção, satisfação e lealdade através de produtos e serviços 

personalizados de vários autores como Eggert e Ulada(2002); Areni et al.(1998); Anderson et 

al. (2018), bem como o uso da tecnologia para o aperfeiçoamento da disponibilidade de novos 

produtos (Inman e Nikolova, 2017; Cervantes e Franco, 2020). 

 No decorrer dos anos a empresa que até então se adequava conforme o fluxo e a 

demanda dos clientes que frequentavam a loja física, a partir de 2014 viu a necessidade de 

remodelar a estratégia de negócios da empresa, reduzindo os custos físicos e reavaliando a 

carteira de clientes que demonstrava-se cada vez mais B2C - consumidor final, tanto para o  

atendimento à pessoa física como na pessoa jurídica, tomando a decisão de mudar para o 

endereço com sede própria e segmentar o atendimento para o público direto.  

 Em 2017, a empresa inaugura o showroom na zona sul de São Paulo, na região de 

Moema, disponibilizando produtos multimarcas para a linha de presentes e um catálogo com 

uma infinidade de opções de brindes corporativos, adotando uma estratégia diferenciada em 
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relação à concorrência, em disponibilizar a venda do serviço de personalização para os itens de 

presente, acesso ao consumidor (pessoa física) à aquisição dos itens de brinde em quantidade 

unitária e com a possibilidade de personalização, assim como a produção no momento da 

compra, com o propósito de estimular maior entretenimento e engajamento, entre o cliente e a 

empresa. 

 A mesma estratégia de venda em disponibilizar a quantidade necessária sem exigência 

mínima para o cliente corporativo, (PJ) é de atrair e conquistar o cliente com estratégias que 

contemplem suas necessidades, onde a partir de 2014 em virtude da crise econômica no Brasil, 

percebe-se a contenção de gastos de consumo em produtos secundários (Botelho e Guissoni, 

2016), além de introduzir a personalização exclusiva (nome a nome) como diferencial, na 

intenção de aumentar a percepção de valor do receptor do brinde, impactando o sucesso no 

investimento da ação que permeia  em vários setores de uma empresa, como Rh (recursos 

humanos), comunicação, publicidade, etc. 

 

3.2. Delineamento metodológico 

 O propósito desta pesquisa teve como objetivo descobrir como o atributo da 

personalização exclusiva nos produtos de brindes corporativos impactam na satisfação e 

relacionamento entre o doador e o receptor do brinde e, evidenciar através do estudo 

exploratório com entrevista semiestruturada, se as premissas sobre a personalização citadas 

pelos autores, são aplicáveis também especificamente nos brindes corporativos. 

 Dada a natureza da pesquisa e a semelhança no segmento do produto, adaptamos a 

metodologia utilizada pelos autores Ruth et al.,(1999), Pizzetti e Gibbert (2018), onde 

utilizaram de metodologia com abordagem qualitativa, orientada para descoberta com 

entrevistas em profundidade e pesquisas de incidentes críticos com dois conjuntos de dados 

complementares (entrevistas semiestruturadas/incidentes críticos), considerada a mais 

adequada para obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam e 

desejam, assim como suas razões para cada resposta (Malhotra, 2010). 

Assim, foi possível explorar as percepções sobre o presente personalizado, o 

relacionamento existente, o contexto ritual e suas reações emocionais que  impactam no 

realinhamento do relacionamento entre o doador e destinatário (Ruth et al., 1999; Malhotra, 

2010). Pizzetti e Gibbert (2018) alcançaram seus objetivos, utilizando o método que usa 

vinhetas para captar percepções, porque essa técnica oferecia exemplos concretos sobre os quais 

os participantes podem comentar ou opinar sobre o tema, no entanto, esta pesquisa utilizou-se  

do ambiente real, ou seja, obteve os dados para entender quais os fatores que impactam na 
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percepção de valor e satisfação,  com base na experiência com os brindes que os clientes da 

empresa Lextok adquiriram para ações de suas empresas e mapear as percepções  das pessoas 

responsáveis pelas compras dos brindes e aqueles que receberam os brindes personalizados de 

forma exclusiva, pautada nos fundamentos da metodologia qualitativa apresentada por 

Malhotra (2010), onde infere que para obter resultados mais concretos a  abordagem deve ser 

de um pequeno grupo que tenham tido experiência com o objeto de pesquisa. 

 Essa técnica de abordagem propiciou  obter resultados inesperados  através da discussão 

livre, de forma não estruturada realizada presencialmente, tanto no grupo das pessoas 

responsáveis pela compra do brinde, como nos que receberam, sendo que apenas sete dos 

dezoito respondentes selecionados, optaram em realizar a entrevista por videoconferência, o 

que não prejudicou o objetivo da pesquisa  pela possibilidade da captação e registro das imagens 

que nos revelaram as expressões faciais e os movimentos do corpo do respondente durante o 

depoimento  que posteriormente puderam ser validadas pela transcrição  e codificação de um 

especialista (Malhotra, 2010). 

  Definido o problema de pesquisa, a metodologia e o público para obtenção dos 

resultados, organizou-se  um guia detalhado com base nos construtos e associação com  as 

teorias confirmadas pelos diversos autores (ver tabela 1) para formulação do roteiro da 

entrevista (ver apêndice) com perguntas chaves que pudessem conduzir o moderador a obter as 

respostas sobre a percepção de valor, os impactos sobre a personalização no marketing através 

do brinde  e o relacionamento entre o doador e o receptor do brinde, seguindo a sequência da 

figura abaixo:  
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Figura 1 - Sequência do delineamento metodológico 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3. Definição do público, produto e base de experimento 

Para o propósito desta pesquisa foi definido como base de experimento e análise a 

relevância do atributo da personalização exclusiva nos brindes corporativos, os brindes  

adquiridos na empresa Lextok Comércio de Presentes e Brindes Ltda e oferecidos pelas três 

empresas selecionadas como grupo de foco da entrevista, seguindo a sequência  de questões 

que resultaram em respostas possíveis de serem associadas às teorias já comprovadas  pelos 

autores citados nesse trabalho (ver matriz de amarração),  em  produtos similares como 

presentes, souveniers e serviços. 

 A entrevista em profundidade foi elaborada de forma pouco estruturada e direta e 

realizada de forma individual, a fim de permitir que cada respondente fosse sondado pelo 

entrevistador especialista no tema, com a tarefa assumida pela própria autora, com o intuito de 

revelar as motivações, crenças, atitudes e sentimentos (Malhotra, 2010) sobre a personalização 

exclusiva nos brindes corporativos. 
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 A introdução aos respondentes foi iniciada com a apresentação do propósito da 

entrevista e obtenção da identificação pelo primeiro nome (codificado para efeito de sigilo de 

dados), idade, gênero  - por ser uma variável relevante no recebimento de presentes (Areni et 

al., 1998) e a função que ocupam na empresa, conforme demonstrado no tabela 2 e,   conduzida 

pelas questões pré-formuladas (ver apêndice - tabela 2 e 3) sem ordem de sequência no intuito 

de permitir que o respondente se sentisse mais descontraído para expor seus sentimentos e 

percepções.  

  

Tabela 2 - Perfil dos entrevistados   

Respondentes Gênero Idade Função 

LÍDER 1 Feminino 31 Propagandista 

DEST_ 1 Feminino 40 Propagandista 

DEST_ 2 Feminino 34 Propagandista 

DEST_ 3 Masculino 42 Propagandista 

DEST_4 Feminino 34 Propagandista 

DEST_ 5 Feminino 31 Propagandista 

LÍDER 2 Masculino 38 CEO 

DEST_ 6 Feminino 45 Jurídico 

DEST _ 7 Feminino 28 Pós-Vendas 

DEST_ 8 Masculino 40 Segurança 

DEST_ 9 Masculino 19 Auxiliar Administrativo 

DEST_10 Feminino 34 Corretora Imóveis 

LÍDER 3 Feminino 54 Gerente Administrativo 

DEST_ 11 Masculino 29 Assistente Contábil 

DEST_12 Masculino 28 Analista Fiscal 

DEST_13 Feminino 46 Recepcionista 

DEST_14 Feminino 45 Assistente Administrativo 

DEST_15 Feminino 39 TI 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao finalizar a entrevista, foi apresentado para cada respondente uma caneta 

personalizada com a logomarca da empresa e solicitado a opinião sobre a forma como o produto 

estava personalizado. Após terem relatado a opinião sobre a personalização da caneta com a 
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logomarca, foi apresentado o mesmo modelo de caneta com a personalização exclusiva, 

contendo a logomarca da empresa e o nome do respondente, dessa forma, foi possível captar as 

reações e compará-las com o discurso e ação de cada respondente, validando os resultados com 

a análise em comparação do significado simbólico de objetos com seus opostos (Malhotra, 

2010).  

  As entrevistas presenciais foram previamente agendadas e realizadas no próprio 

ambiente empresarial de cada respondente, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, no 

período de 12 a 19 de fevereiro de 2021, em uma sala de reunião e a duração de cada entrevista 

durou em média 30 a 40 minutos. Para os sete respondentes que optaram pela entrevista à 

distância, foi agendado individualmente e utilizado para a realização das entrevistas, a sala de 

reunião por videoconferência na plataforma ZOOM, o que também nos permitiu o registro 

integral da entrevista, com a captação das imagens e comportamentos dos respondentes, com a 

média de duração de 40 minutos, o que resultou uma soma de todas as dezoito entrevistas em 6 

horas e 48 minutos de conteúdo. 

 Concluída a etapa das entrevistas, todo o material gravado foi transcrito, resultando 85 

páginas de texto. O qual foi lido e analisado em duas etapas - a primeira constituída de uma 

leitura livre para compreensão geral das respostas por empresa, sendo que na segunda etapa, a 

leitura foi baseada nas proposições teóricas identificadas na literatura na formulação do roteiro 

(ver Apêndice A). Comparar os dois conjuntos de dados, permitiu comparar os achados em um 

único método (qualitativo), para maximizar a validade do construto.  

Dessa forma, após a leitura de todas as narrativas, no intuito de obter a melhor 

compreensão, os dados foram sintetizados e codificados em quatro níveis: Lealdade, 

Personalização em Marketing e Percepção de valor, surgindo através dos achados uma nova 

categoria (conforme tabela 3) - no primeiro nível macro, seguindo as dimensões gerais da 

literatura, lealdade, personalização em marketing,  percepção de valor e nova categoria -  no 

segundo e terceiro nível por subcategorias das variáveis que se destacaram nas entrevistas, 

agrupadas por relação semântica facilitando a argumentação na análise: 
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Tabela 3 - Categorias identificadas na pesquisa 

Construto Categoria Subcategoria 

Lealdade 

Confiança 

Engajamento Intimidade; parceria; relacionamento; conexão 

Reconhecimento 

Personalização de 

Marketing 

Processo de criação Custo; autonomia na personalização 

Conexão Intimidade; identidade; conhecer o cliente 

Relação com a marca Identificação; importância 

Relação com o brinde Utilidade; afeto; identidade 

Sentimento 
Padronização; exclusividade; valorização; indiferença; 

individual 

Categoria nova Experiência Novo produto; na entrega 

Percepção de valor 

Desenvolvimento Criação do brinde; sustentabilidade; custo; inovação; escolha 

Valorização Diferenciação; exclusividade; reconhecimento 

Relação com o brinde Afeto com o brinde; qualidade; utilidade; identidade 

Proximidade com o 

cliente Conhecer o cliente; lealdade; vínculo com a empresa 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. RESULTADOS 

4.1. Contextualização das Empresas entrevistadas 

 Para a realização das entrevistas conforme proposto pela metodologia qualitativa, onde 

se afirma que para obter resultados mais concretos a  abordagem deve ser em um pequeno grupo 

que tenham tido experiência com o objeto de pesquisa (Malhotra, 2010),  foram selecionados 

integrantes de  três empresas com  segmentos distintos (indústria farmacêutica, imobiliária e 

assessoria contábil), que tiveram experiências com brindes personalizados exclusivos através 

da empresa Lextok, nos últimos três anos.  

Para efeito de sigilo de dados para esta pesquisa, foi mantido o anonimato de uma das 

empresas e a identificação do nome dos respondentes por codificação. As empresas Imóveis 

PRO e Metropolitana Assessoria Contábil, autorizaram a divulgação dos dados de identificação, 

bem como as imagens anexadas nesta pesquisa, no entanto, as tabelas, quadros e citações 

referente aos respondentes, foram todos codificados para efeito de padronização.  

Indústria farmacêutica, de acordo com o site da empresa, fundada em 1965 com cinco 

fábricas, em São Paulo - Capital, Guarulhos - SP, Londrina - PR, Anápolis - GO, Cabo de Santo 

Agostinho, PE, onde comercializa atualmente 369 marcas em 938 apresentações de 

medicamentos sob prescrição, isentos de prescrição e genéricos, atendendo a 150 classe 

terapêuticas e 18 especialidades médicas. Com o portfólio constantemente renovado, a 

distribuidora busca estabelecer com os médicos uma relação de confiança com inovação e 

excelência, disponibilizando produtos de qualidade e inovadores. 

Representado como Líder 1, integrante de uma das equipes de venda, distribuídos no 

território brasileiro, a empresa teve a sua  primeira experiência na Lextok  em dezembro de 

2019, na elaboração e aquisição de canecas exclusivas para a equipe de vendas e numa ação de 

confraternização da equipe, onde cada caneca foi confeccionada com o nome de cada 

integrante, associado ao nome de um  remédio da marca da indústria (ex: Camila = Camilex, 

Daniela = Danizol, etc…), além do adjetivo de cada um, em forma de componente químico e a 

prescrição com a característica mais notada pelos integrantes da equipe (ex: componente 

químico: Cloridrato de Belezol e prescrição: Não indicado para pacientes alérgicos a sorrisos), 

e oferecido pelo gestor da equipe.  
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Figura 2 - Brindes Indústria Farmacêutica - caneca com personalização exclusiva   

Fonte: Autora 

 

Imóveis PRO - Com sede no bairro de Moema, localizada no Rooftop da Av. Açocê, 

308 - São Paulo/SP, a PRO foi fundada em 2015, por Eduardo Theodoro (CEO), advogado, 

corretor de imóveis, perito em avaliação de imóveis e apaixonado por tecnologia, surgiu no 

mercado com a proposta de criar uma experiência em venda, locação e administração de 

imóveis, seguindo a tradição com altas doses de inovação e tecnologia. Atualmente conta com 

uma equipe de 40 pessoas, entre corretores e profissionais responsáveis pela administração da 

empresa (Imóveis Pro, 2021). A Imobiliária Pro, foi a primeira empresa a adquirir brindes 

corporativos assim que a Lextok inaugurou a loja no atual endereço em Moema em 2017 e desde 

então, mantém a parceria na elaboração e aquisição dos brindes corporativos para a sua 

empresa. 
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Figura 3 - Brinde do Natal 2020 da Imóveis Pro 

 Fonte: Autora 

 

Metropolitana Assessoria Contábil -  Atua no mercado de assessoria e consultoria 

contábil  desde 1980, com sede na Av. Divino Salvador, 268 - Moema/SP, nas áreas: contábil, 

fiscal, departamento pessoal e planejamento tributário e busca promover um trabalho de 

qualidade, através da padronização de processos, melhoria na comunicação interna e externa, 

inovação tecnológica e desenvolvimento profissional da equipe, tendo como maior patrimônio 

da empresa, o relacionamento com os clientes e sua equipe de 50 colaboradores (Metropolitana, 

2021). 

Sua primeira experiência na Lextok, foi através da aquisição de produtos de presente 

personalizados, adquiridos pela gerente administrativa da empresa para fins pessoais, 

personalizando o nome nas garrafas multimarcas disponíveis para o consumidor final de varejo. 

Posteriormente, desenvolveu os brindes corporativos adicionando nos produtos a logomarca da 

empresa, que vinha com uma frase sobre os principais valores da empresa, de forma 

generalizada. Atualmente, seus brindes mantêm um padrão de produto com a logomarca da 

empresa, mas com a exclusividade para o destinatário do brinde, com o nome e uma frase 

destinada exclusivamente ao destinatário. 
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Figura 4 -  Brinde Metropolitana com personalização exclusiva  

Fonte: Autora 

 

 

A fim de entender as percepções captadas pelos entrevistados, as análises foram 

divididas em 2 etapas, sendo que a primeira apresenta a visão geral de cada grupo -   líderes das 

empresas, responsáveis pela escolha e compra dos brindes corporativos (líder 1, líder 2 e líder 

3) e destinatários dos brindes (integrantes da empresa que receberam os brindes personalizados 

exclusivos (DEST_1 a DEST_15). 

Na segunda etapa foram agrupadas para análise, as principais características e 

percepções (líderes e destinatários) que se destacaram em cada empresa. Foi importante analisar 

os grupos distintamente, porque a personalização em marketing não significa ser 

estrategicamente vantajosa para todos os públicos, pois deve-se considerar diferentes reações 

do público-alvo, onde o atributo é percebido de forma diferente por cada geração (Vojir & 

Smutny, 2017). Esta etapa consistiu em confrontar as percepções entre os dois grupos e assim 

constatar se o objetivo e o efeito se correspondem e, com isso, confirmar as teorias aplicadas 

na personalização de presentes, para os brindes corporativos. 

 

4.2. Análise dos Líderes  

 Tendo como objetivo entender as principais percepções do grupo de líderes sobre as 

variáveis relacionadas à personalização exclusiva nos brindes corporativos, as análises foram 

divididas em 3 etapas: Lealdade (tabela 4), Personalização em Marketing (tabela 5) e Percepção 

de valor (tabela 6), através da identificação das categorias e subcategorias, conforme seguem: 
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Tabela 4 - Análise dos líderes - Lealdade 

Lealdade 

Categoria Subcategoria Citação 

Valorização Diferenciação 

Quero uma empresa principalmente que me ajude nessas ideias com 

atendimento diferenciado, personalizado mesmo. Então que tenha um 
olhar diferenciado. (Líder 1) 

Engajamento 

Conexão 
Então eu busco que a pessoa olhe e lembre da metropolitana que foi 
naquele dia que deu aquele brinde a ela e fez aquele agrado a ela. (Líder 

3) 

Parceria 

Mostrar que eu te conheço, sei do que você gosta e estou aqui para ser 

sua parceira. O que precisar conte comigo. É uma maneira de criarmos 

um vínculo, um negócio de apoio. (Líder 1) 

O reconhecimento é muito importante e para os colaboradores quando 
você coloca sua marca num local que eles estão acostumados a vim, que 

ama aquilo e ganha alguma coisa com a marca e o nome dele, sela essa 

parceria. (Líder 2) 

Intimidade 

O mundo digital tirou um pouco do calor que tínhamos antes e quando 

customizamos algo, você pode dar um presente muito caro, valioso, mas 

não tem o nome da pessoa, não foi feito para aquela pessoa. (Líder 2) 

Relacionamento 

O fato de colocar o nome porque sou muito detalhista, eu quero que a 

pessoa saiba que aquilo foi feito para ele e quando recebe e ver o nome 
dele ali, ele se reconhece. (Líder 2) 

Reconhecimento 

Você cria um elo de confiança. As pessoas compram sua marca. Pessoas 
fazem negócios com pessoas. Cria um elo legal para você customizar e ter 

algo exclusivo que o colaborador tenha e saiba que foi feito para ele. 

(Líder 2) 

  

 No construto sobre lealdade, foram identificados como subcategoria a diferenciação, 

característica que motivou na valorização e busca pelos produtos personalizados de forma 

exclusiva. Suas narrativas relataram a dificuldade em impactar junto aos seus clientes a 

lembrança da marca através dos brindes, por ser comum o seu público composto de médicos e 

farmacêuticos receberem de outros e inúmeros laboratórios, brindes genéricos como por 

exemplo, canetas personalizadas.  

A entrevistada (líder 1) relatou também que em datas comemorativas, como o dia do 

dermatologista, a equipe recebe um budget para ações de marketing, mas devido a política 

interna da empresa, o compliance não autoriza os gestores e propagandistas, produzirem brindes 

com a logomarca da empresa ou medicamento, sem a sua prévia autorização e isso os motiva a 

serem mais criativos nas escolhas e produção dos brindes que oferecem aos seus clientes.  

Como mantém uma relação direta com o cliente, busca captar as preferências, 

características, valores, entre outros detalhes que remetem a singularidade do cliente para 

elaboração do brinde e dessa forma, obter a atenção e a lembrança entre cliente e marca a líder 
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1 revelou que além dos brindes destinados aos clientes externos, costuma ser solicitada pelo 

gestor da equipe a sugerir e elaborar os brindes destinados à própria equipe de vendas. 

Questionada sobre os critérios para a escolha do brinde, a respondente descreveu de 

forma espontânea que os brindes precisavam impactar de forma que o destinatário se sinta 

valorizado e reconhecido, não importando o objeto em si, mas o significado que ele transmite: 

“Por mais que seja algo simples, é algo carinhoso, de atenção a mais” (Líder 1). 

A personalização que já fora identificada como atributo altamente valorizado pelos 

destinatários de presentes através de autores Pizzetti e Gibbert(2018), devido a capacidade de 

expressão e simbologia, onde já afirmavam que os atributos aprimorados para a criação do 

produto são valorizados mesmo que o objeto não seja do agrado do destinatário, puderam ser 

identificados também para os brindes corporativos. Isso porque os seres humanos são emotivos 

e o brinde pode estar diretamente ligado às emoções por transmitir atenção e carinho por parte 

do doador (Pizzetti e Gibbert, 2018; Park e Yoo, 2016; Mary, Eleonor e LeBeoeuf, 2015 e 

Papatheochareous et al., 2014).  

Foi possível fazer a conexão do atributo da personalização exclusiva  nos brindes 

corporativos com a revisão da literatura, através dos relatos revelados pela entrevistada (líder 

1) sobre o impacto do brinde exclusivo oferecido para a sua equipe de venda - as canecas 

personalizadas de forma exclusiva, que na ocasião do evento impactou em vários sentimentos 

aos destinatários do brinde, sentindo-se especiais e únicos, comprovando que a referência ao 

indivíduo através do próprio nome aumentam o sentimento de personalização, sendo esta uma 

forma de expressar a sua importância junto à empresa/marca ( Beck, 2016; Fatklin & Lansdown, 

2017; Heerwegh, 2005; Adleer e Fagley, 2005; Markey, 2000). 

 Outro fato que chamou a atenção, foi a revelação da entrevistada (líder 1) quando relatou 

sobre o processo de criação do brinde e o conforto que sente em manter a parceria com uma 

empresa que atenda esse viés de produto personalizado: “Quero uma empresa principalmente 

que me ajude nessas ideias com atendimento diferenciado, personalizado mesmo. Então que 

tenha um olhar diferenciado” (Líder 1). 

Assim, foi possível identificar que quando uma marca apresenta um valor agregado à 

um produto ou serviço, ela aumenta o valor da comparação com um produto ou serviço genérico 

e, se o cliente o considera complemento da sua imagem, desenvolvem uma percepção favorável 

à marca, aumentando a probabilidade da sua preferência pela marca em relação à concorrência 

(Verhoef et al., 2007). Estudos mais recentes mostram sobre esse comportamento, onde a busca 

de novos produtos é estimulada pela inovação e novas tecnologias, na obtenção de êxito no 
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processo de construção pela satisfação e lealdade do cliente (Anderson, Song e Swaminathan, 

2018). 

 Na categoria engajamento, foi possível constatar que a preferência das empresas Imóveis 

PRO e Metropolitana em optar por brindes personalizados de forma exclusiva, foi em 

decorrência dos efeitos positivos na lembrança da marca (empresa) e satisfação do destinatário 

do brinde. Suas ações se reverteram no aumento da conexão entre as equipes, no qual puderam 

ser constatadas durante o primeiro período da pandemia em decorrência da Covid-19 esforços 

extras dos colaboradores e o comprometimento e adequação ao novo formato de trabalho.           

Por mais que o processo demande mais tempo e recursos, com base nas experiências 

anteriores, a empresa optou pela busca do  atributo de personalização exclusiva com o objetivo 

de manter uma boa comunicação e expressar seus valores e reconhecimento  através dos brindes 

corporativos: “Então eu busco que a pessoa olhe e lembre da metropolitana que foi naquele 

dia que deu aquele brinde a ela e fez aquele agrado a ela” (Líder 3)  e “O fato de colocar o 

nome porque sou muito detalhista, eu quero que a pessoa saiba que aquilo foi feito para ele e 

quando recebe e ver o nome dele ali, ele se reconhece” (Líder 2). 

Nesse contexto, a literatura afirma que a melhor maneira de se relacionar com o seu 

público-alvo é através de estratégias de comunicação pessoal (Cho et al, 2017). 

 Nas narrativas do entrevistado líder 1 e líder 2, foi possível evidenciar as teorias da 

psicologia em que afirma que parceiros engajados, resultam em relacionamentos mais 

satisfatórios e com conexão emocional mais forte (Pansari e Kumar, 2017; Hollebeek, 2014; 

Kitayama et al., 2000), quando o entrevistado líder 1 relata as intenções e impactos sobre a 

utilização da personalização exclusiva nos brindes corporativos: “Mostrar que eu te conheço, 

sei do que você gosta e estou aqui para ser sua parceira. O que precisar conte comigo. É uma 

maneira de criarmos um vínculo, um negócio de apoio..." (Líder 1) 

Este sentimento amplia a interatividade nos relacionamentos e são um dos fatores que 

influenciam no aumento da confiança, elemento importante para o engajamento entre cliente e 

empresa (Boateng, 2019; Moriuchi e Takahashi, 2016; Miguenes e Vazguez, 2017; Wu e 

Chang, 2005).  

A mesma percepção pode ser evidenciadas pelo  líder 2, onde suas narrativas 

demonstraram  a sua preocupação em manter um relacionamento mais próximo com o cliente, 

assim como os seus colaboradores e para isso suas ações de marketing de relacionamento, 

priorizam a personalização como parte do investimento da empresa,  na produção e oferta de 

brindes personalizados de forma exclusiva, utilizando-se dessa ferramenta para apresentar um 

diferencial que impacte na satisfação do destinatário  e demonstrar a sua importância junto à 
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empresa, mesmo que esse processo venha a representar um custo mais alto em relação aos 

brindes genéricos. Além disso, suas narrativas demonstraram sua preferência em expressar o 

reconhecimento das pessoas envolvidas com a empresa através da exclusividade:  

“O reconhecimento é muito importante para os colaboradores quando você 

coloca sua marca num local que eles estão acostumados a vim, que ama aquilo 

e ganha alguma coisa com a marca e o nome dele, sela essa parceria” (líder 

2). 
 

Sob essas evidências, a literatura explica que a referência ao indivíduo através do 

próprio nome é menos formal e aumenta o sentimento de personalização, sugerindo que o nome 

seja incluído na personalização como forma de expressar a sua importância junto à empresa 

(Beck, 2016; Fatklin & Lansdown, 2017; Heerwegh, 2005; Adleer e Fagley, 2005; Markey, 

2000). 

Outro ponto que chamou a atenção, foi a opinião do entrevistado sobre os brindes que 

ele considera como presente. Para ele os produtos não precisam ser caros, precisam atender a 

necessidade do destinatário e impreterivelmente com qualidade e surpreendê-los pelo 

sentimento que ele observou ter se tornado mais frio nas últimas décadas com a 

digitalização:“O mundo digital tirou um pouco do calor que tínhamos antes e quando 

customizamos algo, você pode dar um presente muito caro, valioso, mas não tem o nome da 

pessoa, não foi feito para aquela pessoa” (Líder 2). 

Na categoria reconhecimento,  relatos do líder 2 fizeram questão de enfatizar a 

importância do reconhecimento no relacionamento com as pessoas e que por mais que a sua 

empresa apresente o viés inovador e digitalizado, outras tecnologias inovadoras devem ser 

utilizadas no processo de construção de satisfação e confiança, preditores da lealdade entre 

cliente e empresa, pois só se cria confiança quando o cliente pode se envolver de forma mais 

significativa ( Boateng, 2019;  Bleier e Eiseebeiss, 2015; Wu e Chang, 2005):“Você cria um 

elo de confiança. As pessoas compram sua marca. Pessoas fazem negócios com pessoas. Cria 

um elo legal para você customizar e ter algo exclusivo que o colaborador tenha e saiba que foi 

feito para ele” (Líder 2). 

 Nas narrativas para obter a percepção de valor dos líderes relacionada ao atributo da 

personalização exclusiva, esta pesquisa evidenciou quatro variáveis que demonstraram os 

objetivos alcançados através do brinde corporativo exclusivo: valorização, diferenciação, 

inovação e confiança. 
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Tabela 5 - Análise dos líderes - Percepção de valor 

Percepção 

de valor 

Categoria Subcategoria Citação 

Valorização 

Reconhecimento 

Por mais que seja algo simples. É algo carinhoso, de atenção a mais. (Líder 

1) 

A mensagem principal é que você não é mais um, você é uma pessoa 

importante aqui da empresa. Você faz parte do corpo.   (Líder 3) 

Exclusividade 
A customização e a exclusividade acabaram sendo agora só do nome. Antes 

quando não era do nome eu fazia do produto.  (Líder 2) 

Diferenciação 
Mais importante impactar pelo fato de você lembrou, fez algo para ela em 

especial.  (Líder 3) 

Diferenciação e inovação 
Uma das coisas mais importantes nos diversificar são os brindes, que não 

gosto nem de dizer brindes e sim um presentão mesmo. (Líder 2) 

Inovação 

Todas as vezes que quero ter um impacto maior com um cliente, um 

parceiro eu vou até lá e fecho na hora do que no telefone, essa frieza do 

digital. O digital é bom e uso por ele poder me ajudar, mas o olho no olho é 

o que converte. (Líder 2) 

Confiança Você cria um elo de confiança. As pessoas compram sua marca. Pessoas 

fazem negócios com pessoas. Cria um elo legal para você customizar e ter 

algo exclusivo que o colaborador tenha e saiba que foi feito para ele. (Líder 

2) 

Custo É que generalizar uma coisa que já muito batida, acho que não faz sentido. 

De repente, no mercado imobiliário você pensar num cheirinho, numa cor é 

inovar. O mercado é para surpreender. Quando falo em exclusividade é 

alguém que pensou no que está fazendo, não é genérico. (Líder 2) 

Relação com 

o brinde 

Identidade 

Entendo que tem empresas centenárias, que estão fazendo calendários de 

porta de geladeira, e até respeito, tem pessoas que gostam. Eu quando vejo 

calendário em cima da mesa eu jogo fora, mas até porque tem todos os 

digitais.   (Líder 2) 

Qualidade Nesta linha buscamos fazer brindes, seja para os colaboradores ou clientes. 

Gosto de estar lá vendo o que tem de melhor no mercado. Com certeza faz 

toda a diferença não só para seu cliente, como para os colaboradores.  

(Líder 2) 

O produto tem que ser bom. Não adianta colocar o meu nome na caneta e 

na hora de escrever, começa a falhar.  (Líder 3) 

 

Os objetivos e efeitos da personalização pela  valorização do reconhecimento, foi 

relatado pela líder 1, quando descreve o uso da personalização para impactar de forma que  o 

destinatário  se sinta valorizado e reconhecido, não importando o objeto em si, mas o significado 

que ele transmite a personalização  foi identificada como atributo altamente valorizado pelos 

destinatários de presentes através de autores Pizzetti e Gibbert(2018), devido a capacidade de 

expressão e simbologia, além dos atributos aprimorados para a criação do produto que são 
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valorizados mesmo que o objeto não seja do agrado do destinatário. “Por mais que seja algo 

simples. É algo carinhoso, de atenção a mais” (Líder 1). 

 Isso se dá porque os seres humanos são emotivos e o brinde pode estar diretamente 

ligado às emoções por transmitir atenção e carinho por parte do doador (Pizzetti e Gibbert, 

2018; Park & Yoo, 2016; Mary, Eleonor e LeBeoeuf, 2015; Papatheochareous et al., 2014). 

O mesmo foi encontrado nas narrativas da líder 3, quando descreve sobre os seus 

objetivos através do reconhecimento do colaborador que busca através desse atributo de 

personalização exclusiva nos brindes corporativos, expressar que o colaborador é importante e 

que faz parte da empresa: “A mensagem principal é que você não é mais um, você é uma pessoa 

importante aqui da empresa. Você faz parte do corpo” (Líder 3). 

A variável exclusividade, que compõe a subcategoria da valorização na percepção de 

valor sobre a personalização exclusiva nos brindes corporativos, foi utilizada pela empresa 

Imóveis Pro, através da personalização do nome da forma como o destinatário é chamado (ex: 

apelido) nos brindes de Natal de 2019 e 2020, pela viabilidade em demonstrar a singularidade 

dos 40 integrantes da empresa através do produto padrão: “A customização e a exclusividade 

acabaram sendo agora só do nome. Antes quando não era do nome eu fazia do produto” (Líder 

2). 

Diante da dificuldade em obter exclusividade com as características individuais dos 

colaboradores, o líder 2 buscou inteirar-se sobre os últimos lançamentos do mercado e utilizar 

as novas tecnologias para agregar valor nos atributos do produto e oferecer uma experiência 

única e exclusiva ao destinatário do brinde, no qual ele considera como presente. “Uma das 

coisas mais importantes nos diversificar são os brindes, que não gosto nem de dizer brindes e 

sim um presentão mesmo” (Líder 2). 

Durante a entrevista foi possível perceber  que o perfil  da empresa tem o viés mais 

inovador e que o uso da tecnologia, veio para atender a tendência do mercado cada vez mais 

digitalizado, no entanto o líder 1, considerou que o relacionamento mais próximo, é o que 

converte em seus negócios, porque tanto no ambiente on-line como off-line, os atributos da 

marca e a imagem da marca corporativa (os valores emocionais) influenciam na resposta do 

cliente (Alwi e Silva, 2006) e utiliza das novas tecnologias porque possibilitam um serviço mais 

interativo, mais inovador e divertido, induzindo a altos níveis de presença social, que aumenta 

a confiança e relações interpessoais (Cervantes e Franco, 2020; Inman e Nikolova, 2017). 

“Todas as vezes que quero ter um impacto maior com um cliente, um parceiro eu vou até lá e 

fecho na hora do que no telefone, essa frieza do digital. O digital é bom e uso por ele poder me 

ajudar, mas o olho no olho é o que converte” (Líder 2). 
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Além disso, confiança foi reconhecida através do grau de interatividade entre o seu 

público, impactados pelo o uso da tecnologia para a personalização dos brindes, que foram 

utilizadas como processo de construção de satisfação e confiança, preditores da lealdade entre 

cliente e empresa, pois só se cria confiança quando o cliente pode se envolver de forma 

significativa ( Boateng, 2019; Bleier e Eiseebeiss, 2015; Wu e Chang, 2005).  

“Você cria um elo de confiança. As pessoas compram sua marca. Pessoas 

fazem negócios com pessoas. Cria um elo legal para você customizar e ter algo 

exclusivo que o colaborador tenha e saiba que foi feito para ele” (Líder 2). 

Quando questionado sobre os esforços e recursos necessários para a produção do brinde 

exclusivo, o líder 2 revelou que a empresa mantém em seu planejamento a verba destinada para 

essas ações e, brindes exclusivos e inovadores que atendem à demanda de utilidade no ambiente 

corporativo, estão inclusos. Relatou que os esforços para garantir a exclusividade nos brindes 

oferecidos são válidos, porque resulta na satisfação e cria sentimento de ser único, e uma 

maneira de antecipar a preferência do destinatário do presente, é favorecendo produtos 

específicos e personalizados, pois não se trata apenas do ato de dar um presente material, mas 

o significado representado pela personalização (Papatheocharous et al., 2014). 

“É que generalizar uma coisa que já muito batida, acho que não faz sentido. 

De repente, no mercado imobiliário você pensar num cheirinho, numa cor é 

inovar. O mercado é para surpreender. Quando falo em exclusividade é alguém 

que pensou no que está fazendo, não é genérico” (Líder 2). 

 

Evidenciou-se que os líderes 2 e 3, buscam ampliar a conexão e visibilidade da marca 

através dos brindes corporativos, identificando o tipo de produtos que atendam às necessidades 

dos usuários no dia a dia e nas empresas, citando exemplos como as canecas e garrafas que 

contribuem na redução do lixo dos descartáveis para preservação da natureza. “Entendo que 

tem empresas centenárias, que estão fazendo calendários de porta de geladeira, e até respeito, 

tem pessoas que gostam. Eu quando vejo calendário em cima da mesa eu jogo fora, mas até 

porque tem todos os digitais” (Líder 2). 

Como a qualidade da marca está relacionada ao brinde, ambos relataram a exigência em 

manter a qualidade do produto, sendo que no líder 2, foi evidenciado a sua preocupação em 

verificar pessoalmente a seleção e produção dos brindes. 

“Nesta linha buscamos fazer brindes, seja para os colaboradores ou clientes. 

Gosto de estar lá vendo o que tem de melhor no mercado. Com certeza faz toda 

a diferença não só para seu cliente, como para os colaboradores” (Líder 2). 



40 
 

 

 Figura 5: Líder 2 acompanhando a produção dos brindes da Imóveis Pro 

 Fonte: Autora 

 

 

Dessa forma, foi revelado a importância de o produto ser de qualidade, uma vez que ele 

é utilizado como veículo de comunicação, assim, a relação entre o brinde e a marca, devem 

estar alinhados. A líder 3 também reforçou sobre a importância da qualidade nos produtos: “O 

produto tem que ser bom. Não adianta colocar o meu nome na caneta e na hora de escrever, 

começa a falhar” (Líder 3). 

 Nos depoimentos, os líderes 2 e 3 mostraram que oferecer um brinde sem que tenha 

utilidade para o destinatário, é desperdiçar esforços e investimento. 

 Nas análises sobre a personalização em marketing, foram evidenciadas as categorias: 

relação com a marca, sentimento e processo de criação, onde os líderes citam suas percepções 

e expectativas com o uso da personalização exclusiva nos brindes corporativos. 
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Tabela 6 - Análise dos líderes - Personalização em Marketing 

Personaliza

ção em 

MKT 

Categoria Subcategoria Citação 

Relação 
com a 

marca 

Importância 

Vem primeiro dele sentir que é especial, de estar recebendo um 
brinde que tem a ver com ele e que aquilo vai me ajudar a trazer uma 

lembrança de marca e do produto.  (Líder 1) 

Temos a garrafa com os valores, os copos com os valores. Por mais 

que não está aí em cima, quando você vai fazer um trabalho e ver no 
seu copo os valores de ética, respeito, comprometimento, você pensa 

duas vezes, aquilo está ali para lhe lembrar e fica essa marca.  (Líder 

3) 

Principalmente que ela vai ver o logo, e vendo o nome vai saber com 
quem ela falou aqui na empresa.   É diferente. Ficou meu nome na 

sua cabeça.  (Líder 3) 

Sentimento 

Exclusividade 

Vez o ser humano está carente, quer se ver individualizado. Primeiro 
a individualidade depois o produto. (Líder 1) 

O fato de colocar o nome porque sou muito detalhista, eu quero que 

a pessoa saiba que aquilo foi feito para ele e quando recebe e ver o 

nome dele ali, ele se reconhece.  (Líder 2) 

Padronização 

Nem tudo o marketing pode fazer porque tem o compliance da 

empresa não permite, então hoje o que mais recebemos de brindes 
são coisas bem generalizadas assim o porta comprimido que não 

pode ter o nome do produto, de medicamento, canetas com desenho 

que remetam a marca.  (Líder 1) 

Valorização 

Importância da pessoa. Não fiz uma igual para todo mundo, fiz para 

cada um de forma diferente. Dizer essa é sua, especialmente feita 

para você.  (Líder 3) 

Processo de 

criação 
Custo 

Para mim não vejo problema quando erra na personalização pagar a 

mais, é normal faz parte do jogo e eu também erro e aqui dentro da 
minha empresa eu valorizo o erro, é errando que se cresce.  (Líder 2) 

Por isso lhe procuro, digo o valor que posso gastar e procuramos 

algo dentro desse orçamento, você me traz as ideias e corremos 

atrás. (Líder 3) 

 

A importância da personalização com relação à marca, foi percebida quando a líder 1 

relatou sobre a dificuldade em se destacar diante dos seus clientes com tantas ofertas da 

concorrência e, o fato de apresentar uma caneta para um médico que recebe inúmeras canetas 

de outras indústrias concorrentes, a motivou pela busca de um diferencial que impactasse na 

lembrança da sua marca. 

A mesma mostra através das suas narrativas, a necessidade em atender a individualidade 

das pessoas por sentir que o ser humano demonstra estar cada vez mais carente e que as 

características individuais das pessoas devem ser priorizadas no produto para se obter a 

lembrança da marca (Pizzetti e Gibbert, 2018; Park & Yoo, 2016; Eleonor e LeBeoeuf, 2015; 

Papatheochareous et al., 2014). “Vem primeiro dele sentir que é especial, de estar recebendo 

um brinde que tem a ver com ele e que aquilo vai me ajudar a trazer uma lembrança de marca 

e do produto” (Líder 1). 
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Por sua vez, a líder 3 demonstrou que o uso do atributo da personalização exclusiva nos 

produtos destinados ao brinde corporativo, tem a sua importância por possibilitar a 

comunicação sobre os valores, ética e comprometimento da empresa, atribuindo de forma 

individualizada, uma mensagem e inclusão do nome do destinatário, através da personalização. 

A entrevistada relatou que esse atributo de exclusividade, vem impactando de forma 

muito positiva nos resultados em comparação aos brindes anteriores, onde eram personalizados 

de forma genérica.  

“Temos a garrafa com os valores, os copos com os valores. Por mais 

que não está aí em cima, quando você vai fazer um trabalho e ver no seu 

copo os valores de ética, respeito, comprometimento, você pensa duas 

vezes, aquilo está ali para lhe lembrar e fica essa marca” (Líder 3) 

e 

“Principalmente que ela vai ver o logo, e vendo o nome vai saber com 

quem ela falou aqui na empresa.   É diferente. Ficou meu nome na sua 

cabeça” (Líder 3). 

 

 O sentimento pela exclusividade foi expresso pela líder 1 , como prioridade na 

elaboração do brinde por perceber a carência das pessoas e  como os brindes pertencem à 

categoria de produtos e percepção de funcionalidade, o custo e a criatividade são avaliados 

pelos destinatários com base no estado emocional, o fator surpresa, que pode ampliar o prazer 

da experiência do destinatário do brinde (Chang et al., 2013; Vanhamne e de Bont, 2008).“Vez 

o ser humano está carente, quer se ver individualizado. Primeiro a individualidade depois o 

produto” (Líder 1). 

As narrativas do líder 1 deixaram claro sobre o grau de exigência pela qualidade do 

produto. A empresa preza por qualidade, singularidade e reconhecimento e, utiliza-se da 

personalização exclusiva para expressar e impactar nessas variáveis: “O fato de colocar o nome 

porque sou muito detalhista, eu quero que a pessoa saiba que aquilo foi feito para ele e quando 

recebe e ver o nome dele ali, ele se reconhece” (Líder 2). 

A preferência pela personalização exclusiva foi evidenciada nas narrativas da líder 1, 

decorrente da necessidade de impactar através dos brindes, as ações decorrentes no processo de 

cativar seu público interno e externo, com maior autonomia e respeitando as regras do 

compliance da empresa, que geralmente disponibilizam os brindes corporativos somente no 

padrão genérico, como canetas, porta comprimidos, etc. Suas narrativas coincidem com os 

argumentos de Reyer e Santos, 2010; Pallant, Sands e Karpen, 2020), que a personalização é 
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uma estratégia capaz de produzir produtos conforme as preferências individuais, a preços 

similares aos produtos genéricos. 

“Nem tudo o marketing pode fazer porque tem o compliance da empresa não permite, 

então hoje o que mais recebemos de brindes são coisas bem generalizadas assim o 

porta comprimido que não pode ter o nome do produto, de medicamento, canetas com 

desenho que remetam a marca” (Líder 1). 

 

 O sentimento de valorização através da personalização exclusiva foi relatado pelo líder 

3 e revelou suas expectativas com o impacto da exclusividade, tendo como objetivo a 

identificação dos seus colaboradores com a mensagem expressa no produto e a satisfação por 

se sentir único e reconhecido como ser importante para a empresa. “Importância da pessoa. 

Não fiz uma igual para todo mundo, fiz para cada um de forma diferente. Dizer essa é sua, 

especialmente feita para você ...” (Líder 3). 

 Nesse contexto, autores como Beck, 2016; Fatklin e Lansdown, 2017; Heerwegh, 2005; 

Adleer e Fagley, 2005; Markey, 2000, já mostravam que a referência ao indivíduo através do 

próprio nome aumenta o sentimento de personalização e sugerem que o nome do destinatário 

do produto seja incluído na personalização como forma de expressar a sua importância junto à 

marca. 

 A variável custo no processo de criação dos brindes exclusivos, foram considerados pelo 

líder 2,  diante das suas narrativas foram evidenciados a sua motivação em alcançar seus 

propósitos para visibilidade da marca e engajamento com o seu público, através dos recursos 

tecnológicos que permitem a customização individualizada, além de possibilitar a comunicação 

de forma individualizada através dos atributos da personalização e também demonstrar não se 

importar com o custo pelos eventuais erros no processo de criação. “Para mim não vejo 

problema quando erra na personalização pagar a mais, é normal faz parte do jogo e eu também 

erro e aqui dentro da minha empresa eu valorizo o erro, é errando que se cresce” (Líder 2). 

Já a líder 3, relatou que as escolha pelos produtos são feitas de acordo com os recursos 

disponíveis para cada ação e sente-se confortável em obter alternativas junto à empresa 

contratante para o processo de criação dos brindes. “Por isso lhe procuro, digo o valor que 

posso gastar e procuramos algo dentro desse orçamento, você me traz as ideias e corremos 

atrás” (Líder 3). 

Ao término de cada entrevista, foi apresentado uma caneta personalizada com a 

logomarca da empresa e caneta personalizada com a logomarca e nome, com o objetivo de 

captar as percepções dos líderes e verificar se o atributo da exclusividade através do nome 

próprio impacta na preferência desse grupo. 
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Figura 6 - Caneta personalizada com a logomarca e caneta personalizada com a logomarca e nome  

Fonte: Autora 

  

A apresentação resultou na escolha da segunda opção - personalizada com a 

logomarca e o nome pelos três líderes. 

 

4.3. Análise dos Resultados com os Colaboradores  

A análise desse grupo foi importante para entendermos as percepções do destinatário e 

quais as variáveis que estimularam o aumento na satisfação e engajamento pelo impacto da 

personalização exclusiva. Dessa forma, conforme as análises do grupo dos líderes, as análises 

dos resultados dos colaboradores (destinatários dos brindes) também foram subdivididas em 

três construtos: Lealdade, Percepção de Valor e Personalização em Marketing, com as 

principais citações dos destinatários do brinde, onde foi possível constatar evidências que 

pudessem ser correlacionadas à literatura. Para o sucesso da pesquisa, os entrevistados seguiram 

o critério de seleção de terem passado por pelo menos uma experiência de receber o brinde 

personalizado de forma exclusiva. 

Colaboradores da indústria farmacêutica foram entrevistados por videoconferência, 

através da plataforma ZOOM, sendo 5 integrantes de uma mesma equipe de vendas, do gênero 

feminino e masculino com idade entre 31 a 42 anos e identificados apenas pelo primeiro nome 

para preservação do anonimato e codificados como DEST_1, DEST_2, DEST_3, DEST_4 e 

DEST_5 -  que em 2019 ganharam do seu gestor uma caneca personalizada exclusiva, contendo 

características individuais e identificado com  o nome adaptado ao nome de um medicamento.  

Com base nesse produto, foi possível obter a percepção e a diferença de cada integrante, 

entre ganhar um brinde exclusivo e um brinde genérico e, por exercerem a função 

propagandista, foi possível obter a percepção sobre este atributo no relacionamento vivenciado 

no dia a dia da profissão. 
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Na empresa Imóveis Pro, as entrevistas com os 5 colaboradores foram realizadas 

presencialmente e individualmente, sendo que cada integrante exerce funções distintas de 

administração jurídica, assistente administrativa, corretora, segurança e office-boy, com idade 

entre 22 e 52 anos de ambos os gêneros, masculino e feminino. 

Durante a entrevista foi possível sentir a satisfação dos entrevistados em poder relatar 

seus sentimentos à experiência dos brindes exclusivos recebidos no Natal de 2020, onde cada 

integrante ganhou uma garrafa térmica com o seu nome adicionado à personalização da 

logomarca da empresa. Em geral, as narrativas revelaram o sentimento de orgulho de fazerem 

parte da empresa e a profunda admiração pelo líder, representado na figura do CEO. 

Foi possível observar, que ao fazerem as referências sobre suas experiências com os 

brindes, imediatamente associaram-nas à atenção e reconhecimento individual vindo do CEO 

e, para eles, a forma como foi escolhido e elaborado o brinde, faz com que se sintam queridos 

e importantes diante do CEO. Foi constatado a percepção que obtiveram sobre a qualidade do 

brinde e referem-se ao perfil do CEO, que faz questão de oferecer o melhor, por considerá-los 

os melhores e merecerem o melhor e, foi nitidamente visível o grau de amizade e 

comprometimento na relação entre a equipe e o CEO, que conforme as narrativas, os 

consideram como uma família. 

Na empresa Metropolitana, as entrevistas foram realizadas com o grupo de 5 integrantes 

da Metropolitana Assessoria Contábil, sendo 4 no formato presencial e 1 por videoconferência 

de forma individual. O grupo foi composto de pessoas que ocupam funções distintas: secretária, 

assessor contábil, TI, recepcionista e assistente administrativo, do gênero feminino e masculino, 

entre 24 a 48 anos, que receberam durante o último semestre, brindes exclusivos da empresa. 

 Suas narrativas descrevem seus critérios para valorização do brinde e sentimentos ao 

receber um brinde desenvolvido de forma exclusiva, mostrando que a qualidade e utilidade são 

atributos essenciais para se valer o processo de personalização exclusiva nos brindes. 

A tabela 7, refere-se à análise sobre a lealdade através da personalização exclusiva dos 

resultados da entrevista com os colaboradores, onde foi possível evidenciar as variáveis de 

conexão, relacionamento, intimidade e comunicação para o engajamento entre doador e 

destinatário do brinde e reconhecimento através do atributo da personalização exclusiva: 
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Tabela 7 - Análise dos Destinatários - Lealdade 

Lealdade 

Categoria Subcategoria Citação 

Engajamento 

Conexão 

Que preferimos e cada um irá receber de acordo com suas escolhas. É 

bacana pois acabamos sendo consultados e aumenta o valor daquele 
brinde para gente.  (DEST_ 2) 

Tem sim. Fica super nítido que estou presente, de que faço parte da 

equipe. (DEST_ 13) 

Relacionamento 
Vivemos em função disso, tentando estreitar os relacionamentos através 

dos brindes.  (DEST_ 5) 

Intimidade 

Para ele é fácil identificar por conhecer seus funcionários, mas quem 

está por trás, nos bastidores, fazendo o trabalho não consegue decifrar.  

(DEST_9) 

Comunicação 

Principalmente quando é uma personalização tão limpa como a feita aqui 

na empresa. Cada um tem um jeito carinhoso de ser chamado que refletiu 
nos brindes. É quase um eu te amo, quando recebe um brinde com seu 

nome, não é algo frio, dura, formal nome e sobrenome. (DEST_6) 

Reconhecimento 

Foi o fato dele ter pensado em fazer um brinde diferente que fosse 

diferente para cada um, exaltando as qualidades que ele enxergava na 

gente. Então o fato de ter sido personalizada fez toda a diferença. 

(DEST_ 2) 
Coisa gostosa, sabemos que estamos realizando nosso trabalho direito, 

tendo um reconhecimento. (DEST_ 7) 

Acredito que isso faz com que o funcionário tenha um olhar diferente. É 

algo recíproco, uma via de mão dupla. Não que   esteja no consciente vou 
fazer algo porque fulano fez isso. Quem não gosta de ser amado, 

reconhecido. Acaba sendo uma troca não com interesse. (DEST_14) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Efeitos sobre a conexão entre a empresa e colaboradores foram evidenciados quando os 

entrevistados relataram a sua satisfação ao serem consultados pela empresa, na escolha da sua 

preferência pelos brindes disponíveis. Suas narrativas mostraram que quando há possibilidade 

de escolha, o brinde aumenta de valor, porque a interatividade induz a níveis de presença social 

aumentando a confiança, as relações interpessoais e as preferências de consumo, lembrando 

que a confiança é um dos preditores de lealdade (Cervantes e Franco, 2020; Chang e Wang, 

2008; Sundaram et al., 2017; Boateng, 2019; Moriuchi e Takahashi, 2016; Migues e Vazguez, 

2017; Wu e Chang, 2005). “Que preferimos e cada um irá receber de acordo com suas 

escolhas. É bacana pois acabamos sendo consultados e aumenta o valor daquele brinde para 

gente” (DEST_ 2). 

Evidenciou-se através dos relatos dos entrevistados, a conexão entre colaborador e 

empresa, expressa através da personalização exclusiva, criando maior engajamento entre o 

doador e destinatário, pelo fato do entrevistado se sentir reconhecido como parte da equipe. 

“Tem sim. Fica super nítido que estou presente, de que faço parte da equipe” (DEST_ 13). 

Na indústria farmacêutica os colaboradores se relacionam diretamente com os seus 

clientes e durante a entrevista mencionaram  suas experiências na entrega dos brindes, relatando 
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que os brindes personalizados de forma genérica, se não apresentarem algum diferencial  

inovador,  não surtem o efeito desejado como apreciação, lembrança, simbologia, etc. para o 

público que já está acostumado a receber brindes, exemplificado pelos médicos, que ganham 

constantemente canetas personalizadas dos representantes de laboratórios, por ser improvável 

que os consumidores apreciam uma marca desconhecida como bom ou ruim, sem que haja uma 

atributo essencial para eles (Tan, Salo & Kumar, 2017). “Vivemos em função disso, tentando 

estreitar os relacionamentos através dos brindes” (DEST_ 5). 

Respostas que pudessem ser associadas ao construto da lealdade, através da 

personalização exclusiva, foram narrados de forma semelhante entre os entrevistados, que 

demonstraram com clareza o grau de afetividade expresso  pela personalização do brinde, como 

o carinho e reconhecimento demonstrado no detalhe da personalização do nome, onde o CEO 

se refere a cada um, da forma como é chamado no dia a dia, como Dudu, Grazi, Lu, etc…, 

revelando o grau de intimidade  e conexão entre o destinatário e o doador do brinde , porque a 

referência ao indivíduo através do nome é menos formal e aumenta o sentimento de 

personalização (Beck, 2016; Fatklin & Lansdown, 2017; Heerwegh, 2005; Adleer e Fagley, 

2005 e Markey, 2000). 

"- Para ele é fácil identificar por conhecer seus funcionários, mas quem está por trás, 

nos bastidores, fazendo o trabalho não consegue decifrar." (DEST_9) 

e 

"- Principalmente quando é uma personalização tão limpa como a feita aqui na 

empresa. Cada um tem um jeito carinhoso de ser chamado que refletiu nos brindes. É 

quase um eu te amo, quando recebe um brinde com seu nome, não é algo frio, dura, 

formal nome e sobrenome. " DEST_6) 

 

Quando questionados sobre brindes que ganharam do gestor (caneca personalizada 

exclusiva), os colaboradores da indústria farmacêutica (DEST_01 a DEST_05) relataram suas 

percepções sobre o reconhecimento que impactam no aumento de engajamento de forma 

unânime. “Foi o fato dele ter pensado em fazer um brinde diferente que fosse diferente para 

cada um, exaltando as qualidades que ele enxergava na gente. Então o fato de ter sido 

personalizada fez toda a diferença” (DEST_2). 

 As narrativas demonstraram o sentimento de se sentir valorizado pela exclusividade e 

demonstração de afeto através do brinde. Descreveram o apego pelo brinde por acharem a peça 

bonita e por apresentar suas características de modo informal, tornando o relacionamento mais 

descontraído e próximo. Esta relação com o brinde personalizado de forma exclusiva mostrou 

ser significativa em relação à imagem da marca por atingirem níveis elevados de satisfação, 
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pelos aspectos físicos e atributos personalizados que refletem a imagem do destinatário e 

consequentemente elevam significativamente a lealdade (Verhoef et al., 2007; Alwi e Silva, 

2006; De Chermatony e Christodoulides, 2004; Anderson et al., 2018). 

A entrevistada DEST_7, contratada recentemente na empresa, demonstrou a sua 

percepção sobre personalização exclusiva no brinde relacionada ao reconhecimento, por 

considerar a personalização do seu nome junto à logomarca da empresa, como reconhecimento 

e afirmação de pertencer à equipe. “Coisa gostosa, sabemos que estamos realizando nosso 

trabalho direito, tendo um reconhecimento” (Destinatário 7). 

Tanto o engajamento quanto o reconhecimento mostraram que a personalização 

exclusiva impacta de forma significativa na satisfação, lealdade e principalmente na confiança, 

devido ao conforto psicológico nos relacionamentos (Parrilhar et al., 2019; Estrada et al., 2019; 

Moliner et al., 2019; Thakur, 2016; Ball et al., 2006). 

“Acredito que isso faz com que o funcionário tenha um olhar diferente. É algo 

recíproco, uma via de mão dupla. Não que esteja no consciente vou fazer algo porque 

fulano fez isso. Quem não gosta de ser amado, reconhecido. Acaba sendo uma troca 

não com interesse” (DEST_14). 

A tabela 8, refere-se à análise sobre a percepção de valor através da personalização 

exclusiva constante nos resultados da entrevista com os colaboradores, a fim de entender como 

as variáveis de exclusividade, reconhecimento, lealdade, utilidade, afeto com o brinde, 

qualidade, criação do brinde, sustentabilidade, escolha e custo e doador impactam na percepção 

do destinatário do brinde:  
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Tabela 8 - Análise dos Destinatários - Percepção de Valor 

Percepção 

de valor 

Categoria Subcategoria Citação 

Valorização 

Exclusividade 

A caneca é famosíssima, tanto que as pessoas me chamam pelo 

nome que está escrito ali. Virou uma marca mesmo.  (DEST_ 5) 

É outra coisa com meu nome. Tem diferença, foi feita para mim. 

A com o logo da empresa é aberto, você pode passar na rua e 
entregar a qualquer pessoa, mas essa aqui como meu nome 

onde você vai achar grazi  (DEST_ 9) 

Que você é especial, naquele nicho você tem o seu valor. A 

sensação de que você faz parte de poucas pessoas que merecem 
aquilo. Talvez por merecimento ou por um carinho de alguém 

que lhe deu. (DEST_ 6) 

É diferente quando é personalizado, muito legal. Não é uma 

coisa comum, o personalizado marca mais. Faz eu me sentir 
especial de alguma forma.  (DES_ 14) 

Reconhecimento 

É um pertencimento. Ele disse que é um presente muito bom, se 
sente valorizado, sente que a pessoa teve um carinho, atenção 

para com você... Acredito que isso faz com que o funcionário 

tenha um olhar diferente. É algo recíproco, uma via de mão 

dupla. Não que esteja no consciente vou fazer algo porque 
fulano fez isso. Quem não gosta de ser amado, reconhecido. 

Acaba sendo uma troca não com interesse. (DEST_14) 

Proximidade com 

o cliente 
Lealdade 

A experiência é mais assertiva para você ter esse retorno de 

relacionamento e até em consequência do seu resultado mesmo 

quando você foge um pouco dessa questão só do profissional. 
(DEST_ 4) 

Relação com o 

brinde 

Utilidade 

Tem que ser um brinde útil. Sendo um brinde útil e 

personalizado com certeza a importância desse brinde dobra de 

tamanho, pois cada vez eu usá-lo lembrará de você e da 
empresa.  (DEST_ 4) 

Afeto com o 

brinde 

A caneca é muito bonita e eu tenho um cuidado com ela que 

você não tem ideia. Gosto muito dela e fora que transmite o que 

ele sente também. (DEST_5) 

Qualidade 

Para mim uma coisa é brinde outra é presente. Quando ganho 

um brinde não vejo a qualidade do negócio, observo mais a 

utilidade.  (DEST_ 6) 
Eu particularmente me atento a qualidade do produto, então 

sendo sincero se tenho uma garrafa que acho que vai sujar 

muito rápido ou vai agregar sujeira muito rápido, eu não 

utilizaria mesmo estando com o logo ou com meu nome. No 
exemplo da garrafa a qualidade contaria mais. (DEST_ 12) 

Desenvolvimento 

Criação do 

brinde 

Teve o cuidado de passar a listagem com o nome correto, de ver 
modelos, de aprovar, ver cor e como iria ficar. Pensou em fazer 

algo exclusivo, o que combina melhor, o que encaixa melhor. 

Qual tom de azul, o timbre da empresa. O que pode se fazer 

para ser tão especial (DEST_ 15) 

Sustentabilidade 

Pensando no lado da sustentabilidade, no lado de não usar os 

descartáveis, de não estar gerando lixo foi uma das melhores 
coisas. Mesmo durante a pandemia e as pessoas não vindo para 

empresa, geramos lixo e foi uma das úteis. (DEST_15) 

Escolha 

E já criamos um esquema para saber qual médico, farmacêutico 

ou recepcionista vai valorizar mais esse brinde. Depende muito 

do brinde e de quem vai recebê-lo. Exemplificando com uma 

caneta, o médico não vai valorizar.   (DEST_ 4) 
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Custo 

Foram canecas, garrafas, até mesmo para economizar com 

copos descartáveis e seria mais um custo para a empresa. 

(DEST_ 7) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Através da narrativa do DEST_5, os colaboradores da indústria farmacêutica 

descreveram o sentimento de se sentir valorizados pela demonstração de afeto   e exclusividade 

expressa no brinde. Consideram significativo o atributo da exclusividade, pelos aspectos físicos 

e atributos personalizados, que refletem a imagem do destinatário, resultando 

significativamente o crescimento da lealdade (Verhoef et al., 2007; Alwi e Silva, 2006; De 

Chermatony e Christodoulides, 2004; Anderson et al., 2018), quando descrevem o apego pelo 

brinde ao acharem a peça bonita e por apresentarem suas características de modo informal, 

tornando o relacionamento mais próximo de descontraído. “A caneca é famosíssima, tanto que 

as pessoas me chamam pelo nome que está escrito ali. Virou uma marca mesmo” (DEST_5). 

O atributo do nome na personalização foi considerado pelos DEST_9 e DEST_6,  o 

diferencial que impactou no sentimento de exclusividade, de algo "feito para mim", fugindo 

dos padrões genéricos que podem ser adquiridos em qualquer lugar, mostrando que os seres 

humanos são emotivos e o brinde pode estar diretamente ligado às emoções por  transmitir a 

atenção e o carinho por parte do doador (Pizzetti e Gibbert, 2018; Park & Yoo, 2016; Mary e 

Eleonor e LeBeoeuf, 2015; Papatheochareous et al., 2014). 

“É outra coisa com meu nome. Tem diferença, foi feita para mim. A com o logo da 

empresa é aberto, você pode passar na rua e entregar a qualquer pessoa, mas essa 

aqui como meu nome onde você vai achar grazi” (DEST_ 9 ) 

     e 

 “Que você é especial, naquele nicho você tem o seu valor. A sensação de que você faz 

parte de poucas pessoas que merecem aquilo. Talvez por merecimento ou por um 

carinho de alguém que lhe deu” (DEST_ 6). 

 

 A percepção de valor através da personalização exclusiva foi evidenciada através da 

valorização da exclusividade e reconhecimento, através da adição da personalização do nome 

do colaborador, com a logomarca da empresa, conforme relatado pelo DEST_14: “É diferente 

quando é personalizado, muito legal. Não é uma coisa comum, o personalizado marca mais. 

Faz eu me sentir especial de alguma forma” (DEST_14). 

Pode-se evidenciar por meio das narrativas o aumento na conexão entre colaborador e 

empresa, através da exclusividade, que impactou na elevação do engajamento entre doador e 

destinatário, pelo fato do entrevistado se sentir reconhecido como parte importante da equipe. 

“É um pertencimento. Ele disse que é um presente muito bom, se sente valorizado, sente 

que a pessoa teve um carinho, atenção para com você... Acredito que isso faz com que 

o funcionário tenha um olhar diferente. É algo recíproco, uma via de mão dupla. Não 
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que esteja no consciente vou fazer algo porque fulano fez isso. Quem não gosta de ser 

amado, reconhecido. Acaba sendo uma troca não com interesse” (DEST_14). 

Nesse contexto, Pizzetti e Gibbert (2018), já consideravam que os presentes 

personalizados são altamente valorizados pelos destinatários pela sua utilidade e pela 

capacidade de expressão, aprimorados no processo de criação do doador. 

As narrativas do DEST_4 e DEST_5 demonstraram o sentimento de se sentirem 

valorizados pela exclusividade e demonstração de afeto através do brinde. Descrevem o apego 

pelo brinde por achar a peça bonita e por apresentar suas características de modo informal, 

tornando o relacionamento mais próximo e descontraído. “A experiência é mais assertiva para 

você ter esse retorno de relacionamento e até em consequência do seu resultado mesmo quando 

você foge um pouco dessa questão só do profissional” (DEST_ 4). 

A variável utilidade na personalização exclusiva foi citada pelo DEST_4, pela 

lembrança da marca e do doador, sempre que for utilizá-la. 

“Tem que ser um brinde útil. Sendo um brinde útil e personalizado com certeza a 

importância desse brinde dobra de tamanho, pois cada vez eu usá-lo lembrará de você 

e da empresa” (DEST_ 4) 

e 

“A caneca é muito bonita e eu tenho um cuidado com ela que você não tem ideia. Gosto 

muito dela e fora que transmite o que ele sente também” (DEST_5). 

 A relação pela qualidade do brinde, foi relatada pelo DEST_6 sem muita significância, 

demonstrando mais importância pela padronização do produto para que todos tenham o 

sentimento de igualdade. “Para mim uma coisa é brinde outra é presente. Quando ganho um 

brinde não vejo a qualidade do negócio, observo mais a utilidade” (DEST_ 6). 

Já para o DEST_12, a qualidade do produto demonstrou ser essencial, relatando que o 

valor do brinde é decorrente da qualidade e utilidade. 

“Eu particularmente me atento a qualidade do produto, então sendo sincero se tenho 

uma garrafa que acho que vai sujar muito rápido ou vai agregar sujeira muito rápido, 

eu não utilizaria mesmo estando com o logo ou com meu nome. No exemplo da 

garrafa a qualidade contaria mais” (DEST_ 12). 

A personalização é apreciada pelos colaboradores, através dos atributos que remetem a 

conexão do destinatário do brinde com a empresa, quando relatam suas observações sobre as 

escolhas e os detalhes aprimorados no produto, pela sua utilidade e pela capacidade de 

expressão, aprimorados no processo de criação (Gibbert e Pizzett, 2018). 

“Teve o cuidado de passar a listagem com o nome correto, de ver modelos, de 

aprovar, ver cor e como iria ficar. Pensou em fazer algo exclusivo, o que combina 



52 
 

melhor, o que encaixa melhor. Qual tom de azul, o timbre da empresa. O que pode se 

fazer para ser tão especial” (DEST_ 15). 

 Foi evidenciado que a escolha por produtos sustentáveis nos brindes corporativos, são 

muito apreciados pelo destinatário do brinde. Pelos relatos no DEST_15, os colaboradores 

apreciam essas escolhas pelo olhar da empresa favorecendo produtos utilitários do uso diário 

que motivem práticas de redução de lixo e preservação da natureza.  

“Pensando no lado da sustentabilidade, no lado de não usar os descartáveis, de não 

estar gerando lixo foi uma das melhores coisas. Mesmo durante a pandemia e as 

pessoas não vindo para empresa, geramos lixo e foi uma das úteis” (DEST_15). 

Além da percepção relacionada à sustentabilidade, outras narrativas como do DEST_7, 

mostraram que a personalização exclusiva nos brindes com produtos utilitários de uso diário, 

impacta da redução de custos por abolir copos descartáveis e aumentam o cuidado na 

organização do ambiente corporativo, porque quando o produto é identificado, as pessoas se 

conscientizam em cuidar dos próprios pertences. “Foram canecas, garrafas, até mesmo para 

economizar com copos descartáveis e seria mais um custo para a empresa” (DEST_ 7). 

A tabela 9, oferece o resumo da análise dos resultados sobre a personalização exclusiva 

na Personalização em Marketing, através da personalização exclusiva nos brindes corporativos, 

com as principais citações dos colaboradores que receberam esses, demonstrando a relação do 

impacto desse atributo, na conexão do destinatário com o brinde, a valorização do processo de 

criação e o sentimento gerado através desse atributo nos brindes corporativos:  

  



53 
 

Tabela 9 - Análise dos Destinatários - Personalização em Marketing 

Personalização 

em MKT 

Categoria Subcategoria Citação 

Conexão Intimidade 

Numa multinacional, que uma vez por ano tem convenção e ganha 

brindes, mas vemos que são coisas gerais, uma blusa com o logo, 
um bloquinho de notas e vem com o nome da empresa e não com o 

dele. Faz bem geral, não tem o carinho de pegar a lista de 

funcionários e personalizar para cada um.  (DEST_9) 

Processo de criação 

É um baita trabalho tem que ir na loja, passar o nome de todo 

mundo, decidir como será feita, o que vai fazer, qual a necessidade 

do produto, se esse produto vai facilitar a vida dessa pessoa. 
(DEST_9) 

Relação com 
a marca 

Identificação 

É uma boa associação de algo que deu certo, parceria que deu 
certo e estampamos isso num objeto para toda vez que pegar o 

objeto lembrar que foi a metropolitana que me deu essa garrafinha 

(DEST_ 13) 

Utilidade 

Isso é incrível, você fala isso foi para mim, pensaram em mim. É 

uma coisa que você vê além da utilidade do brinde, usamos o dia 

inteiro e aquilo é teu. Não é algo que simplesmente fizeram, 
pensaram em você e isso faz toda a diferença. (DEST_ 6) 

Alguém lembrou de mim com uma coisa de qualidade, útil, uma 

coisa que vale a pena, é a melhor coisa. Não adianta dar algo por 

dar ou por lembrar. É uma coisa que vou usar aqui ou se quiser 
levar pra casa. É interessante que independente de onde eu deixo 

ela hoje, tem meu nome, é bem específica. Agradou todo mundo e 

ninguém vai usar porque ela é minha. (DEST_ 15) 

Importância 

No momento da personalização ele pensa que vai dar um presente 

para um colaborador e não para a empresa. Não quer só mostrar a 
marca, ele está falando que fez algo pensando em você. (DEST_10) 

Tem o logo da empresa. E fico feliz em receber assim.  ... 

Lembrariam, mas acho que com o logo fica mais estiloso. Não 

esquecemos de um presente assim. (DEST_14) 

Sentimento 

Exclusividade 
Seria bem melhor, é diferenciado. Gosto de mostrar que aquilo foi 

feito para mim. (Destinatário 9) 

Padronização 

Aqui sempre buscamos que ninguém é mais que ninguém, ninguém 

está acima de ninguém. No momento em que você dar algo 
diferente, ostenta mais para um, você mostra que aquela pessoa é 

maior e não buscamos isso, busca a padronização.  (Destinatário 

6) 

Fonte: Elaborado pela autora 

As narrativas do DEST_9, mostraram que o destinatário do brinde no ambiente 

corporativo, valoriza a personalização exclusiva nos produtos, pelo fato de se sentir especial 

diante dos atributos aprimorados para a personalização, que possibilitam expressar variáveis 

relacionadas à satisfação, como sentimentos, reconhecimento, etc., e principalmente a 

singularidade do colaborador, gerando o sentimento de que aquele produto foi "feito para mim", 

além da diferenciação com os produtos genéricos que podem ser adquiridos em qualquer lugar. 

Nesse contexto, o DEST_9 relatou que receber o brinde personalizado com o nome, da forma 

como é chamado no dia a dia, estabelece um grau de relacionamento mais informal com a 



54 
 

empresa, porque a referência do indivíduo através do nome é menos formal e aumenta o 

sentimento de personalização (Beck, 2016; Fatklin & Lansdown, 2017; Heerwgh, 2005, Adller 

e Fagley, 2005 e Markey, 2000). 

"- Numa multinacional, que uma vez por ano tem convenção e ganha brindes, mas 

vemos que são coisas gerais, uma blusa com o logo, um bloquinho de notas e vem 

com o nome da empresa e não com o dele. Faz bem geral, não tem o carinho de pegar 

a lista de funcionários e personalizar para cada um. " (DEST_9) 

Durante a entrevista, o DEST_6 e DEST_9, demonstraram sua admiração pelo doador 

do brinde (CEO) no processo de elaboração do brinde que foi oferecido aos colaboradores e, 

narram o seu imaginário sobre os detalhes que o doador percorreu para o resultado obtido - um 

brinde padronizado, que atendesse a necessidade de todos e oferecida de forma exclusiva. 

“Isso é incrível, você fala isso foi para mim, pensaram em mim. É uma coisa que você 

vê além da utilidade do brinde, usamos o dia inteiro e aquilo é teu. Não é algo que 

simplesmente fizeram, pensaram em você e isso faz toda a diferença” (DEST_6) 

e 

“É um baita trabalho tem que ir na loja, passar o nome de todo mundo, decidir como 

será feita, o que vai fazer, qual a necessidade do produto, se esse produto vai facilitar 

a vida dessa pessoa” (DEST_9) 

 

Já a relação com a personalização em marketing de forma exclusiva, mostrou ser  

significativa ao ser relatada pelo DEST_13 e DEST_15 como um atributo útil na identificação 

dos produtos utilizados no dia a dia e o sentimento de pertencimento do produto pelo 

destinatário do brinde, além da associação da logomarca e o nome personalizados no produto, 

que os fazem sentir-se especial pelo brinde ter sido feito especificamente para si, assim, a 

melhor maneira de antecipar a preferência do destinatário, é favorecendo produtos específicos 

e personalizados, pois não se trata apenas do ato de dar um presente material, mas o significado 

representado pela personalização ( Mary, Eleonor e LeBoeuf , 2015; Papatheocharous, 2014). 

“É uma boa associação de algo que deu certo, parceria que deu certo e estampamos 

isso num objeto para toda vez que pegar o objeto lembrar que foi a metropolitana que 

me deu essa garrafinha” (DEST_13) 

 e 

 “Alguém lembrou de mim com uma coisa de qualidade, útil, uma coisa que vale a 

pena, é a melhor coisa. Não adianta dar algo por dar ou por lembrar. É uma coisa que 

vou usar aqui ou se quiser levar pra casa. É interessante que independente de onde eu 

deixo ela hoje, tem meu nome, é bem específica. Agradou todo mundo e ninguém vai 

usar porque ela é minha” (DEST_ 15). 

As narrativas do DEST_10, descrevem a sua percepção pela importância da 

personalização exclusiva nos brindes corporativos utilizados pelo CEO da empresa, motivado 
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em alcançar seus propósitos na visibilidade da marca e engajamento com o seu público, através 

de recursos tecnológicos que permitem a customização individualizada: “No momento da 

personalização ele pensa que vai dar um presente para um colaborador e não para a empresa. 

Não quer só mostrar a marca, ele está falando que fez algo pensando em você” (DEST_10). 

A preferência por atributos nos produtos corporativos que possam impactar na 

identificação dos colaboradores junto à empresa, foram evidenciados nas narrativas do 

DEST_14, o qual relatou que o brinde com atributos relacionados à empresa impactam na 

lembrança da marca e se tornam especiais por ser um produto limitados àqueles que mantém 

alguma relação com a empresa. “Tem o logo da empresa. E fico feliz em receber assim.  ... 

Lembrariam, mas acho que com o logo fica mais estiloso. Não esquecemos de um presente 

assim” (DEST_14). 

Durante as entrevistas, foram evidenciados de forma explícita a preferência dos 

destinatários em receber brindes corporativos destinados exclusivamente para eles, citada pelo 

DEST_9, sugerindo que este atributo de personalização exclusiva, gera no destinatário o 

sentimento de singularidade diante da equipe. “Seria bem melhor, é diferenciado. Gosto de 

mostrar que aquilo foi feito para mim” (DEST_ 9). 

A pesquisa mostrou através da entrevista com DEST_6, que a personalização exclusiva 

permitiu que produtos padrão fossem oferecidos de forma exclusiva e isso proporcionou à 

equipe o sentimento de igualdade e singularidade através da personalização do nome e da forma 

como é conhecido no ambiente corporativo. 

“Aqui sempre buscamos que ninguém é mais que ninguém, ninguém está acima de 

ninguém. No momento em que você dar algo diferente, ostenta mais para um, você 

mostra que aquela pessoa é maior e não buscamos isso, busca a padronização” 

(DEST_6). 

 No término de cada entrevista, foi apresentado um brinde (caneta personalizada com a 

logomarca e caneta personalizada com a logomarca e o nome) no intuito de observar  as reações 

e preferências com as narrativas dos destinatários dos brindes. 
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Figura 7 - Caneta personalizada com a logomarca e caneta personalizada com a logomarca e nome 

Fonte - Autora 

 

Os resultados apontaram a similaridade na opinião dos respondentes, tanto para a caneta 

com a personalização da logomarca, como para a caneta com a logomarca e nome, sendo que a 

segunda opção foi descrita como favorita, pelo fato de estar personalizada com o nome, 

demonstrando o sentimento de pertencimento. O DEST_12 que durante a entrevista demonstrou 

ser imparcial quanto à personalização nos brindes corporativos, ao ver seu nome personalizado 

na caneta, expressou um sorriso, optando pela escolha da segunda opção. 

 

4.4. Análise agrupada entre as empresas Farmacêutica, Imóveis Pro e Metropolitana 

Nessa etapa da análise, foram agrupadas as percepções que mais se destacaram nas 

empresas, através do grupo de entrevistados - líderes (Líder 1, 2 e 3) e destinatários (DEST_1 

a DEST_15), conforme figura 8, para verificar como a personalização exclusiva nos brindes 

impactou nas variáveis de satisfação e lealdade no ambiente corporativo, na expectativa dos 

líderes que escolhem e oferecem os brindes e o impacto de quem recebe (destinatários). 
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Figura 8 - Grupo de entrevistados das 3 empresas - líderes e destinatários  

Fonte: Autora 
 
Tabela 10 - Análise Agrupadas das Empresas 

  Construto Categoria Citação 

Indústria 

farmacêutica 

Experiência da entrega 

Quando você usa a personalização no brinde útil, vai 

lembrá-lo a todo momento. O impacto que você causou 
na entrega do presente/brinde será relembrando toda 

vez que usar esse brinde (DEST_4). 

Lealdade Engajamento 

...nos sentimentos, isso torna uma relação profissional 

mais pessoal. Tornando uma relação mais duradoura. 
Tem muitos concorrentes no mercado, muitos 

representantes e laboratórios e você faz algo assim 

para criar uma experiência única (DEST_4). 

Percepção de 

valor 
Valorização 

Ele agregou valor a esse presente. Conseguiu enxergar 

em mim uma característica de bem-humorada, que bom 

que dentro de uma equipe ele me enxerga assim. Foi 

uma característica que me aproximou do presente, traz 
boas lembranças (DEST_1). 

Personalização 

em mkt 
Relação com a marca 

Mais impactante quando você consegue dar algo que 

seja ligado a pessoa, a uma particularidade de cada 
visita estreitar-se os laços mais personalizados, prefiro 

dar uma lembrança ao médico mais pessoal e vai 

acabar lembrando de mim e do laboratório [...]. Na 

hora acha legal, bacana porque ganhou, mas apenas 
com o nome do laboratório ali, ele não lembrará que 

foi especificamente eu que dei. Caso olhe para o 

presente personalizado ele vai lembrar do laboratório 

(DEST_1). 

Pro Padronização 

Aqui sempre buscamos que ninguém é mais que 

ninguém, ninguém está acima de ninguém. No 

momento em que você dar algo diferente, ostenta mais 

para um, você mostra que aquela pessoa é maior e não 
buscamos isso, busca a padronização. (DEST_6).   
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Lealdade Confiança 

Você cria um elo de confiança. As pessoas compram 

sua marca. Pessoas fazem negócios com pessoas. Cria 
um elo legal para você customizar e ter algo exclusivo 

que o colaborador tenha e saiba que foi feito para ele 

(Líder 2) 

Personalização 

em  mkt 
Utilidade 

Isso é incrível, você fala isso foi para mim, pensaram 
em mim. É uma coisa que você vê além da utilidade do 

brinde, usamos o dia inteiro e aquilo é teu. Não é algo 

que simplesmente fizeram, pensaram em você e isso faz 

toda a diferença (DEST_6). 

Percepção de 

valor 
Inovação 

É que generalizar uma coisa que já é muito batida, 

acho que não faz sentido. De repente, no mercado 

imobiliário você pensar num cheirinho, numa cor é 

inovar. O mercado é para surpreender. Quando falo 
em exclusividade é alguém que pensou no que está 

fazendo, não é genérico (Líder 2) 

Metropolitana 

Lealdade Intimidade/conexão 

Acredito que isso faz com que o funcionário tenha um 

olhar diferente. É algo recíproco, uma via de mão 
dupla. Não que esteja no consciente vou fazer algo 

porque fulano fez isso. Quem não gosta de ser amado, 

reconhecido. Acaba sendo uma troca não com 

interesse. (DEST_14). 

Percepção de 

valor 
Qualidade 

Eu particularmente me atento a qualidade do produto, 

então sendo sincero se tenho uma garrafa que acho que 

vai sujar muito rápido ou vai agregar sujeira muito 

rápido, eu não utilizaria mesmo estando com o logo ou 
com meu nome. No exemplo da garrafa a qualidade 

contaria mais (DEST_12). 

Personalização 
em  mkt 

Identificação com a 
marca 

É uma boa associação de algo que deu certo, parceria 

que deu certo e estampamos isso num objeto para toda 
vez que pegar o objeto lembrar que foi a metropolitana 

que me deu essa garrafinha (DEST_11). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre o construto Lealdade, foram evidenciadas através das narrativas dos DEST_ 4, 

Líder 2 e DEST_14, sendo este, um impacto de maior engajamento, confiança e conexão entre 

doador e destinatário do brinde personalizado de forma exclusiva. Relatam que proporcionar 

ou receber uma experiência diferenciada através de atributos relacionados à singularidade do 

destinatário, gera um sentimento de carinho, reconhecimento e exclusividade, que motiva 

estreitar o relacionamento entre quem doa e quem recebe, pela capacidade de expressão por 

parte do doador através de mensagens, atributos com característica individuais e escolha pela 

utilidade do brinde ao destinatário, que remetem a lembrança da marca/empresa/doador, toda 

vez que for utilizar. 

“ ...nos sentimentos, isso torna uma relação profissional mais pessoal. Tornando uma 

relação mais duradoura. Tem muitos concorrentes no mercado, muitos 

representantes e laboratórios e você faz algo assim para criar uma experiência 

única” (DEST_4); 

“Você cria um elo de confiança. As pessoas compram sua marca. Pessoas fazem 

negócios com pessoas. Cria um elo legal para você customizar e ter algo exclusivo 

que o colaborador tenha e saiba que foi feito para ele” (Líder 2) 
e 
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“Acredito que isso faz com que o funcionário tenha um olhar diferente. É algo 

recíproco, uma via de mão dupla. Não que esteja no consciente vou fazer algo porque 

fulano fez isso. Quem não gosta de ser amado, reconhecido. Acaba sendo uma troca 

não com interesse” (DEST_14). 
 

Relacionado à percepção de valor, os DEST_1, DEST_12 e Líder 2, mostraram que a 

valorização, inovação e qualidade nos brindes corporativos, são fatores que mais impactam na 

percepção de valor do destinatário do brinde. Seus relatos descreveram que os atributos 

individuais desenvolvidos na personalização do produto, remetem a sua autoimagem, como por 

exemplo o bom humor do destinatário e esse processo no desenvolvimento do brinde foi 

apreciado por entender que houve uma atenção individualizada por parte do doador, trazendo 

as boas lembranças do ambiente corporativo de forma carinhosa.   

Já na entrevista com o DEST_12, foi possível entender que a qualidade do produto, são 

essenciais para a valorização e satisfação do destinatário do brinde, quando relatou que ao 

ganhar brindes sem qualidade, mesmo que apresentem atributos de diferenciação, não os utiliza.  

Através das narrativas, o líder 2 mostrou que a sua percepção de valor está alinhada às 

variáveis de exclusividade e experiência de entrega, com o uso de tecnologias que possibilitam 

desenvolver produtos e serviços de forma individualizada, diferenciando-se dos genéricos. 

“Ele agregou valor a esse presente. Conseguiu enxergar em mim uma característica 

de bem-humorada, que bom que dentro de uma equipe ele me enxerga assim. Foi uma 

característica que me aproximou do presente, traz boas lembranças” (DEST_1); 

“É que generalizar uma coisa que já é muito batida, acho que não faz sentido. De 

repente, no mercado imobiliário você pensar num cheirinho, numa cor é inovar. O 

mercado é para surpreender. Quando falo em exclusividade é alguém que pensou no 

que está fazendo, não é genérico” (Líder 2) 

e 

“Eu particularmente me atento a qualidade do produto, então sendo sincero se tenho 

uma garrafa que acho que vai sujar muito rápido ou vai agregar sujeira muito rápido, 

eu não utilizaria mesmo estando com o logo ou com meu nome. No exemplo da 

garrafa a qualidade contaria mais” (DEST_12) 
 

Evidenciou-se através das citações dos DEST_1, DEST_6 e DEST_11, que a 

personalização em marketing através da personalização exclusiva, impacta na relação com a 

marca, por meio da utilidade e identificação com a marca. No caso do DEST_1, relatou que a 

personalização de forma exclusiva, possibilita oferecer um produto diferenciado e com o perfil 

do destinatário, mencionando como exemplo, que o médico acostumado a ganhar brindes de 

inúmeros laboratórios e personalizados de forma genérica, quando ganha algo fora do contexto 

profissional, impacta na lembrança de quem ofereceu-lhe o brinde, sem que haja a necessidade 

de agregar ao produto a logomarca da empresa. Essa valorização também foi evidenciada, 

através das citações da DEST_6, quando mencionou sobre a utilidade da personalização no 
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produto, que remetem o sentimento de pertencimento e significado pela atenção do doador em 

oferecer algo utilitário e de forma exclusiva.   

A exclusividade na personalização em marketing foi percebida como identificação com 

a marca, pelo DEST_11, ao mencionar que para ele, a personalização do produto com a 

logomarca da empresa e o seu nome, demonstram o reconhecimento da sua importância junto 

à empresa e a confirmação que esta parceria foi assertiva. 

 

“Mais impactante quando você consegue dar algo que seja ligado a pessoa, a uma 

particularidade de cada visita estreitar-se os laços mais personalizados, prefiro dar 

uma lembrança ao médico mais pessoal e vai acabar lembrando de mim e do 

laboratório [...]. Na hora acha legal, bacana porque ganhou, mas apenas com o nome 

do laboratório ali, ele não lembrará que foi especificamente eu que dei. Caso olhe 

para o presente personalizado ele vai lembrar do laboratório” (DEST_1); 

“Isso é incrível, você fala isso foi para mim, pensaram em mim. É uma coisa que você 

vê além da utilidade do brinde, usamos o dia inteiro e aquilo é teu. Não é algo que 

simplesmente fizeram, pensaram em você e isso faz toda a diferença” (DEST_6) 

e 

“É uma boa associação de algo que deu certo, parceria que deu certo e estampamos 

isso num objeto para toda vez que pegar o objeto lembrar que foi a metropolitana que 

me deu essa garrafinha” (DEST_11) 
 

Em razão da entrevista semiestruturada possibilitar aos entrevistados expressarem as 

suas crenças e opiniões, foi possível evidenciar através das narrativas dois novos construtos 

relacionados ao atributo da personalização exclusiva no brinde corporativo – a experiência na 

entrega e a padronização, que até então não haviam sido mencionados na literatura.  

As narrativas como as do DEST_ 4, mencionaram que o impacto na entrega do brinde, 

motivam a lembrança do doador, toda vez que for utilizar o brinde e a padronização do brinde 

através da personalização, foi citada como atributo importante para a tendência de consumo 

corporativo, onde as empresas aderem às práticas de preservação da natureza, com a redução 

de lixo descartável e com isso, torna-se necessário a padronização dos produtos como garrafa e 

caneca, diferenciada pela personalização exclusiva do nome, além de gerar o sentimento de 

igualdade no ambiente corporativo. 

 

“Quando você usa a personalização no brinde útil, vai lembrá-lo a todo momento. O 

impacto que você causou na entrega do presente/brinde será relembrando toda vez 

que usar esse brinde” (DEST_4) 

E 

“Aqui sempre buscamos que ninguém é mais que ninguém, ninguém está acima de 

ninguém. No momento em que você dar algo diferente, ostenta mais para um, você 

mostra que aquela pessoa é maior e não buscamos isso, busca a padronização.” 

(DEST_6). 
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5. CONCLUSÃO 

 A proposta desta pesquisa, teve como intuito investigar a relevância da personalização 

exclusiva nos brindes corporativos, através dos impactos desse atributo na percepção de valor, 

personalização em marketing e lealdade entre doador e destinatário do brinde. 

 Por meio dos resultados das entrevistas, foi possível constatar que a percepção de valor 

é impactada através da personalização exclusiva, devido ao efeito cognitivo do destinatário, que 

ao receber o brinde com atributos aprimorados no produto, com o seu perfil ou características 

que remetem a sua individualidade, valorizam o brinde como um presente único e especial pelo 

fato de se sentir exclusivo. 

Fatores como utilidade e qualidade do produto mostraram ser importantes para a 

apreciação dos destinatários, onde os resultados evidenciam ser cada vez mais conscientes e 

adeptos às práticas de sustentabilidade para preservação da natureza e, esse atributo da 

exclusividade agregado ao produto, contribui para a identificação e padronização dos utilitários 

no ambiente corporativo. Nesse contexto, é possível evidenciar que a personalização exclusiva 

atende a preferência dos destinatários pela capacidade de expressão. 

 A simbologia nos presentes personalizados vistos na literatura, também puderam ser 

evidenciados nesta pesquisa, pela referência do indivíduo através do próprio nome, sugerindo 

que sejam adicionados à personalização junto com logomarca da empresa nos brindes 

corporativos, como forma de expressar reconhecimento, parceria e exclusividade entre doador 

e destinatário (Beck, 2016; Fatklin e Landsdown, 2017; Heerwegh, 2005; Adleer e Fagley, 

2005; Markey, 2000), nas ações de marketing. 

 Todas as evidências mostram, que as variáveis que impactaram na percepção de valor 

(valorização, inovação e qualidade) e personalização em marketing (relação com a marca, 

utilidade e identificação com a marca), impactam na satisfação do destinatário e ampliam a 

conexão entre doador e destinatário, criando maior engajamento e confiança, sendo este um 

preditor de lealdade (Ball et all., 2016). 

 Verificou-se ainda, que a experiência da entrega do brinde personalizado de forma 

exclusiva, impacta na lembrança do doador em proporcionar uma experiência única e 

diferenciada na lembrança do destinatário, sempre que for utilizar o brinde, lançando “luz” às 

estratégias de ações de marketing, que buscam alcançar seus objetivos através de brindes 

corporativos, em linha com estudos anteriores que sugerem  as estratégias que  contemplem as 

exigências atuais de consumo de forma a conquistar o cliente pelo nível de satisfação e 

experiência de consumo atual (Botelho e Guissoni, 2016), e  após sermos surpreendidos com a 



62 
 

mudança repentina de hábitos e necessidades pós-Covid-19 (Rosenbaum e Russell-Bennett, 

2020), o marketing passou a ser mais qualitativo e menos quantitativo (Reyer e Santos, 2010),  

favorecendo do uso da inovação tecnológica para ser tratado de forma individual, como ser 

único (Wah, 2000; Parente, 2000: Cobra, 2000).  

 O Trabalho Aplicado apresentou insights sobre o impacto da personalização exclusiva 

nos brindes corporativos com doadores e destinatários do ambiente corporativo, podendo ser 

utilizada em departamentos como recursos humanos, marketing e publicidade de qualquer 

empresa, onde a busca de resultados são impactados através dos brindes, além de servir de 

horizonte às pequenas e médias empresas do segmento de brindes, que buscam agregar algum 

diferencial no atendimento e portifólio de produtos através do marketing de serviços, no intuito 

de obter maior competitividade diante da concorrência. 

 Estudos sobre a precificação de valor e tecnologias mais adequadas na utilização desse 

atributo, bem como o estudo desse atributo no impacto do público externo podem ser 

aprofundadas como sugestão em futuras pesquisas. 
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APÊNDICE A - Roteiro De Entrevista Semiestruturada Para Empresa 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

. Empresa: 

. Segmento: 

. Cargo: 

  
Autores 

Principais tópicos abordados pelos 

autores 
Entrevista 

Percepçã

o de 

Valor 

Pizzetti e Gibbert 

(2018) 

Constataram que os presentes 

personalizados são altamente 

valorizados pelos destinatários pela 

sua utilidade e pela capacidade de 

expressão e simbologia, dos  

atributos aprimorados no processo 

de criação do doador, mesmo 

quando o objeto em si, não lhe 

agrada. 

1. Quais os critérios para 

escolha dos brindes da sua 

empresa? 

 

Eggert e Ulaga 

(2002)Monferrer et al., 

2019; Park & Han 

(2013);Goldsmith 

(1999) 

Consideram que a satisfação seria 

uma resposta afetiva à percepção 

de valor mensurando as variáveis 

de prazer no elo entre o cliente e a 

empresa/marca, comprovando  a 

forte relação do envolvimento do 

cliente e a fidelidade, e 

demonstrando que a conexão com 

a marca e as emoções durante a 

experiência, impactam 

significativamente na satisfação do 

cliente. 

2. Qual o principal impacto que 

a empresa espera alcançar em 

oferecer o brinde? 

 

 

 

Pizzetti e Gibbert 

(2018); Park & 

Yoo(2016); Mary, 

Eleonor e LeBeoeuf 

(2015); 

Papatheochareous et al., 

2014. 

Disseram que os seres humanos 

são emotivos e o brinde pode estar 

diretamente ligado às emoções por 

transmitir a atenção e o carinho por 

parte do doador e esta ação cria 

uma interação cria maior 

afetividade no elo de 

relacionamento entre o doador e o 

receptor do presente. 

3. De que forma a empresa 

utiliza-se dos brindes para 

demonstrar que pessoa que o 

recebe, é importante para a 

empresa? 

 

Personal

ização 

Exclusiv

a em 

Marketin

g 

Beck (2016); Fatklin & 

Lansdown (2017); 

Heerwegh (2005); 

Adleer e Fagley (2005); 

Markey (2000) 

Os autores mostram que a 

referência ao indivíduo através do 

próprio nome é menos formal e 

aumentam o sentimento de 

personalização e sugerem que o 

nome do receptor do 

produto/serviço seja incluído na 

personalização como forma de 

expressar a sua importância junto à 

empresa/marca. 

4. Recentemente sua empresa 

adquiriu os brindes com a 

personalização exclusiva, 

adicionando o nome do 

destinatário do brinde à 

logomarca da empresa na 

personalização do produto. O 

que motivou a empresa optar 

por este atributo – 

personalização exclusiva? 
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Areni et al. 1998 

Concordam que personalização 

permite a auto expressão através da 

customização de um produto 

padrão, tornando-o especial pela 

exclusividade na  comunicação do 

doador do brinde em forma de 

presente e,  que provoca o 

sentimento de valorização  ao 

receptor do brinde por se sentir 

especial. 

5.O processo para a 

personalização exclusiva nos 

brindes, envolvem fatores que 

dependem de informações 

precisas de dados pessoais, 

além de tecnologias 

disponíveis em apenas algumas 

empresas. Como você avalia os 

esforços e a experiência em 

proporcionar os brindes 

personalizados de forma 

exclusiva em relação à 

experiências anteriores com 

brindes personalizados de 

forma generalizada? 

 

 

Lealdade 

Verhoef et al, 2007; 

Alwi e Silva (2006); De 

Chermatony e 

Christodoulides (2004); 

Anderson et al., 2018 

Constataram que a personalização 

é significativa em relação à 

imagem da marca e que a 

percepção de valor atingem níveis 

mais elevado, devido aos aspectos 

físicos e atributos personalizados 

em comparação ao produto 

genérico, por ser interpretado como 

reflexo da imagem de quem a 

recebe e/ou consome, 

desenvolvendo uma percepção 

favorável à marca, resultando no 

aumento do nível de satisfação e 

consequentemente elevando 

significativamente a fidelidade. 

6. Quando você se preocupa 

em personalizar o brinde com 

atributos que remetem de 

alguma forma o perfil do 

destinatário, você acredita que 

a importância que está sendo 

dada a ela, será reconhecida? 

 

Pansari e Kumar 

(2017); 

Hollebeek(2014); 

Kitayama et al., 2000 

Apoiam-se à literatura da 

psicologia em que se afirma que 

parceiros engajados resultam em 

relacionamentos mais satisfatórios 

e conexão emocional mais forte. 

7.A sua empresa acredita que a 

exclusividade nas ações de 

marketing possa fortalecer o 

engajamento entre o 

destinatário da ação/brinde e a 

empresa? Por quê? 

 

Boateng (2019) 

Moriuchi e Takahashi 

(2016);Miguens e 

Vazguez (2017);Wu e 

Chang (2005); 

Boateng (2019), mais recentemente 

reuniu resultados que pudessem ser 

comparados à literatura visto até 

então e, após examinar os fatores 

que influenciam para a 

interatividade das atividades de 

fidelização, concluiu que a 

confiança também é um elemento 

importante para o engajamento 

entre cliente e empresa. 

8. O setor de brindes 

corporativos é vasto e com 

inúmeras empresas e ofertas 

disponíveis no mercado 

nacional. Quais os fatores que 

o fazem optar pela empresa 

Lextok? 

 

Parrilhar et all., 

2019;Estrada et al., 

2019; Moliner et al., 

2019;Thakur, 2016;Ball 

et al., 2006 

Disseram que os serviços 

personalizados podem estimular o 

cliente a acreditar que a empresa é 

benevolente, aumentando a 

confiança e demostrando através 

de estudos exploratórios que os 

efeitos da personalização impactam 

de forma significativa na 

satisfação, lealdade e 

principalmente na confiança, 

devido ao conforto psicológico aos 

relacionamentos. 

9. Imagine-se no lugar da 

pessoa que recebeu os brindes 

exclusivos da sua empresa – 

qual seria o seu sentimento em 

relação ao produto e à 

empresa? 
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Cervantes e Franco 

(2020); Chang e Wang 

(2008); Sundaram et al. 

2017 

Cervantes e Franco (2020) voltam 

para confirmar os argumentos que 

pesquisadores anteriores 

argumentaram, de que as novas 

tecnologias impactam na imagem e 

intenção comportamental imediata, 

por possibilitar um serviço mais 

interativo, inovador e divertido, 

induzindo a altos níveis de 

presença social, o que aumenta a 

confiança e as relações 

interpessoais e as preferências de 

consumo. 

10. Quando a empresa que lhe 

fornece os brindes, possibilita 

que você crie atributos (frases, 

figuras, etc...) para que a sua 

empresa possa oferecer algo 

exclusivo para alguém, 

favorece na priorização em 

contratá-la?...Por quê? 
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APÊNDICE B - Roteiro De Entrevista Semiestruturada Para Destinatário Do Brinde 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

. Nome: 

. Idade: 

. Cargo: 

  
Autores 

Principais tópicos abordados pelos 

autores 
Entrevista 

Percepção de 

Valor 

Pizzetti e Gibbert 

(2018) 

Constataram que os presentes 

personalizados são altamente 

valorizados pelos destinatários pela 

sua utilidade e pela capacidade de 

expressão e simbologia, dos atributos 

aprimorados no processo de criação 

do doador, mesmo quando o objeto 

em si, não lhe agrada. 

. Quais os brindes que 

você já ganhou e achou 

interessante? Como 

eram? 

 

Já ganhou algum brinde 

que não lhe agradou, 

mas por algum motivo 

mantém algum 

significado? 

 

 

Eggert e Ulaga 

(2002) 

Consideram que a satisfação seria 

uma resposta afetiva à percepção de 

valor mensurando as variáveis de 

prazer no elo entre o cliente e a 

empresa/marca, comprovando a forte 

relação do envolvimento do cliente e 

a fidelidade, e demonstrando que a 

conexão com a marca e as emoções 

durante a experiência, impactam 

significativamente na satisfação do 

cliente. 

. Como você se sente 

quando recebe quando 

ganha um brinde? 

 

Monferrer et al., 

2019; Park e Han 

(2013); 

 

Goldsmith (1999)  

Pizzetti e Gibbert  

(2018); Park & 

Yoo(2016); Mary, 

Eleonor e LeBeoeuf 

(2015); 

Papatheochareous et 

al., 2014. 

Disseram que os seres humanos são 

emotivos e o brinde pode estar 

diretamente ligado às emoções por 

transmitir a atenção e o carinho por 

parte do doador e esta ação cria uma 

interação cria maior afetividade no 

elo de relacionamento entre o doador 

e o receptor do presente. 

. Ganhar um brinde sem 

personalização ou com 

personalização padrão 

tem o mesmo significado 

de você ganhar um 

brinde feito exclusivo 

para você? Por quê? 

 

 

Personalizaçã

o Exclusiva 

em Marketing 

Beck (2016); 

Fatklin & Lansdown 

(2017); Heerwegh 

(2005); Adleer e 

Fagley (2005); 

Markey (2000) 

Os autores mostram que a referência 

ao indivíduo através do próprio nome 

é menos formal e aumentam o 

sentimento de personalização e 

sugerem que o nome do receptor do 

produto/serviço seja incluído na 

personalização como forma de 

expressar a sua importância junto à 

empresa/marca. 

. Recentemente você 

recebeu da empresa, uma 

garrafa exclusiva 

personalizada com o seu 

nome. Qual foi a sua 

reação ao ver que esta 

garrafa foi personalizada 

de forma exclusiva para 

você? 

 

Areni et al. 1998 

Concordam que personalização 

permite a auto expressão através da 

customização de um produto padrão, 

tornando-o especial pela 

exclusividade na  comunicação do 

doador do brinde em forma de 

presente e,  que provoca o sentimento 

. O que mais lhe chamou 

a atenção dessa garrafa?  

(a marca do produto, o 

design, a funcionalidade, 

a logomarca da empresa 

ou a personalização do 

seu nome) 
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de valorização  ao receptor do brinde 

por se sentir especial. 

Lealdade 

Verhoef et al, 2007; 

Alwi e Silva (2006); 

De Chermatony e 

Christodoulides 

(2004); Anderson et 

al., 2018 

Constataram que a personalização é 

significativa em relação à imagem da 

marca e que a percepção de valor 

atingem níveis mais elevado, devido 

aos aspectos físicos e atributos 

personalizados em comparação ao 

produto genérico, por ser interpretado 

como reflexo da imagem de quem a 

recebe e/ou consome, desenvolvendo 

uma percepção favorável à marca, 

resultando no aumento do nível de 

satisfação e consequentemente 

elevando significativamente a 

fidelidade. 

Você já tinha tido 

experiências de ganhar 

brindes personalizados 

de forma exclusiva? Se 

sim, conte-nos como foi. 

Se não, o que achou 

dessa experiência? 

 

Pansari e Kumar 

(2017); 

Hollebeek(2014); 

Kitayama et al., 

2000 

Apoiam-se à literatura da psicologia 

em que se  afirma que parceiros 

engajados resultam em 

relacionamentos mais satisfatórios e 

conexão emocional mais forte. 

. Quando a empresa se 

importa em demonstrar a 

sua importância como 

pessoa através das ações 

de marketing, faz com 

que você também se 

importe com ela? 

 

 

Boateng (2019) 

Moriuchi e 

Takahashi 

(2016);Miguens e 

Vazguez (2017);Wu 

e Chang (2005); 

Boateng (2019), mais recentemente 

reuniu resultados que pudessem ser 

comparados à literatura visto até 

então e, após examinar os fatores que 

influenciam para a interatividade das 

atividades de fidelização, concluiu 

que a confiança também é um 

elemento importante para o 

engajamento entre cliente e empresa. 

. Como a empresa 

poderia ou obtém maior 

engajamento entre você, 

empresa e equipe através 

do seu perfil? 

 

Parrilhar et all., 

2019; Estrada et al., 

2019; Moliner et al., 

2019;Thakur, 

2016;Ball et al., 

2006 

Disseram que os serviços 

personalizados podem estimular o 

cliente a acreditar que a empresa é 

benevolente, aumentando a confiança 

e demostrando através de estudos 

exploratórios que os efeitos da 

personalização impactam de forma 

significativa na satisfação, lealdade e 

principalmente na confiança, devido 

ao conforto psicológico aos 

relacionamentos. 

. Você utiliza no seu dia 

a dia a garrafa 

personalizada que 

ganhou recentemente? 

Chegou a publicá-la no 

seu perfil nas redes 

sociais? 

 

Cervantes e Franco 

(2020); Chang e 

Wang (2008); 

Sundaram et al. 

2017 

Cervantes e Franco (2020) voltam 

para confirmar os argumentos que 

pesquisadores anteriores 

argumentaram, de que as novas 

tecnologias impactam na imagem e 

intenção comportamental  imediata, 

por possibilitar um serviço mais 

interativo, inovador e divertido, 

induzindo a altos níveis de presença 

social, o que aumenta a confiança e as 

relações interpessoais e as 

preferências de consumo. 

. Se o departamento de 

marketing lhe sugerisse a 

sua opinião para a 

confecção de uma 

caneca para o seu uso na 

empresa, como você 

acha que ela deveria ser 

personalizada? Você 

ficaria mais feliz pelo 

fato do departamento lhe 

consultar ou pelo fato de 

poder personalizá-la do 

seu jeito? 
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APÊNDICE C - Carta de Autorização 
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