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Sabe aquele brinde que você recebe todo final de ano? Pois agora, para alguns poucos clientes 
de determinadas empresas, ele não é apenas um brinde. É um "presente exclusivo", segundo 
as companhias. Mais que isso: empresas como a Casas Bahia e a rede de shoppings BR Mall 
"encomendam cultura" para oferecer a seus clientes. Trata-se de produtos desenvolvidos para 
um grupo de clientes que não podem ser comprados ou encontrados no mercado.  
 
A Casas Bahia já usa esta estratégia há quatro anos. A empresa encomenda da Disney shows 
exclusivos que são apresentados durante a realização do Super Casas Bahia, megaloja 
montada anualmente em São Paulo e que neste ano passa a contar também com uma edição 
no Rio de Janeiro. Já a rede de shoppings BR Malls encomendou ao escritor Paulo Coelho um 
livro exclusivo. Apenas clientes dos shoppings associados poderão recebê-los neste final de 
ano. A edição não estará à venda. Em ambos os casos, o presente cultural é recebido a partir 
de um determinado valor investido em compras nos respectivos estabelecimentos.  
 
"Existe hoje no mercado mundial uma tendência que os americanos chamam de ‘mass 
customization’. Ou seja, a preocupação das empresas que se relacionam com clientes em um 
mercado amplo de poder atendê-los de modo que sintam valorizados individualmente", afirma 
Jaime Troiano, diretor da Troiano Consultoria de Marca . Segundo ele, estas iniciativas criam a 
sensação de "que o cliente não é apenas um número".  
 
O fato de o "presente" ser cultural é um elemento a mais de diferenciação da marca porque a 
maior parte dos benefícios promocionais são de outra natureza. "Mas isso só funciona se esse 
bem cultural tiver prestígio e valor", conclui.  
 
A professora de marketing cultural da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Gisele Jordão, concorda e acrescenta que essa ferramenta de comunicação tem de estar 
atrelada a outra - como uma estrutura de controle de gerenciamento de dados. Se o presente 
não for do interesse do consumidor, não vai "mobilizá-lo". A percepção será que a empresa 
não conhece o cliente". 
 
O que não pode comprar  
 
"Como se faz para renovar a vontade das pessoas irem ao shopping? Dando algo que não pode 
comprar". A partir desse raciocínio, o publicitário Celso Loducca, presidente da Loducca, 
pensou na ação de Natal da rede BR Malls. Foi assim que nasceu o "Livro dos Manuais", escrito 
por Paulo Coelho. O presente será oferecido por 16 shoppings da rede, em todo o País, a cada 
R$ 250 gastos em compras. Foram feitos 500 mil exemplares. A edição apresenta sugestões 
sobre temas cotidianos, como amor, batalhas internas e busca da realização pessoal. Loducca 
disse que o "guia" foi uma forma de abordar vários assuntos e o livro não ficar datado para o 
Natal.  
 
O presidente da Loducca afirma que, como a edição não será comercializada, não há 
problemas com a editora de Paulo Coelho. A escolha pelo autor se deu porque "é o único 
brasileiro reconhecido internacionalmente, responsável pela venda de mais de 100 milhões de 
cópias no mundo e alcança a todas as classes sociais".  
 
Para Loducca, o presente exclusivo surpreende as pessoas positivamente e cria um vínculo 
emocional. Além disso, o fato de ser cultural tira do lugar comum, pois "todo mundo está 
acostumado a ganhar algo para usar".  
 
A campanha publicitária dos shoppings da rede foi centrada no mote de que "só no nosso 
shopping você tem um presente que não pode comprar nem com todo dinheiro do mundo".  
 
Oportunidade rara  
 



O presente cultural da Casas Bahia é um show da Disney, feito especialmente para a rede. 
"Queremos oferecer conteúdo que as pessoas dificilmente têm condições de apreciar, se não 
for fora do Brasil", afirma Herbert Greco, diretor de marketing da The Walt Disney Company 
Brasil. Ele diz que nunca viu no projeto um "viés de cultura sob encomenda", mas de um show 
customizado. A rede de varejo diz que o presente "é uma forma de retribuir aos fregueses toda 
a dedicação recebida durante o ano". Em São Paulo, o show é "Tarzan em busca da aventura", 
enquanto no Rio de Janeiro é "Sonho e fantasia Disney". O ingresso para o espetáculo é dado a 
cada R$ 70 investido na aquisição de vestuários e produtos Disney ou a R$ 120 em qualquer 
tipo de compras (no mesmo cupom fiscal). Em caso de uso de cartão Credicard City, a 
quantidade dobra. A Disney fornece toda a estrutura recreativa do local.  
 
O tema do show é pensado em conjunto pelas duas empresas e a obra, com conteúdo 
produzido pela Disney, é ensaiada por um mês com elenco brasileiro - exceto alguns artistas 
circenses russos e japoneses.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


