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Quando a esmola é demais o santo desconfia, já diziam nossos avós. Será que é mesmo 
dessa forma ressabiada que os consumidores reagem ao se deparar com uma grande 
vantagem?  
 
Para mim, a resposta é: “depende”. No mundo virtual, aprendemos que a gratuidade faz 
parte do modelo de negócio de players da pesada. Bastam apenas seis letras mágicas para 
corroborar essa afirmação: GOOGLE. Na web, disponibilizar informação ou entretenimento 
gratuito é algo mais do que natural. O contrário é que é questionado pelo usuário: a gente 
pensa duas vezes antes de aceitar pagar para acessar um conteúdo. Precisa ser algo 
realmente excepcional. 
 
A mágica aí está clara: o Google não ganha dinheiro com o usuário direto dos seus serviços 
de busca, mas compensa – e como! – do lado dos anunciantes, através dos links 
patrocinados. Outros cedem o básico sem custos, mas apresentam a conta para um serviço 
“premium” –  Skype, por exemplo. O autor do best-seller “A cauda longa”, Chris Anderson, 
prepara seu próximo lançamento com o sugestivo título de “Free”. Já se sabe que Anderson 
abordará exatamente essa forma de se fazer negócios via gratuidade, tal a importância dessa 
estratégia.  
 
Mas deixemos agora o mundo virtual e foquemos o real. Você não verá nada de 
extraordinário quando, em um supermercado, lhe oferecerem uma amostra grátis ou uma 
degustação gratuita de um produto no PDV ou mesmo fora dele. Está claro que não se trata 
de uma simples benemerência: alguém quer que você experimente seu produto para, depois, 
comprá-lo. Mesmo no setor de bens duráveis, existem os test-drives ou a cessão gratuita de 
uso temporário de um equipamento para se conquistar uma venda posterior. Existem 
também os “presentes” de relacionamento. Empresas presenteiam seus principais clientes 
como forma de manter uma relação positiva e, principalmente, produtiva e duradoura.  
 
Todas essas formas de “bondades” não são questionadas, ao contrário, são bem vistas pelos 
beneficiários. Mas há umas derivações que são verdadeiros tiros no pé. Por exemplo, a 
iniciativa de algumas operadoras de cartões de crédito de “presentearem” potenciais clientes 
com um cartão com a primeira anuidade gratuita. Atitude que não só causou uma reação 
negativa, como acabou sendo proibida pelo Procon. As empresas de telefonia móvel 
subsidiam aparelhos para bons clientes, mas cobram uma fidelidade por algum período, algo 
que também já vem sendo questionado.  
 
Eu acabo de viver uma experiência do tipo “me engana que eu gosto”. Antes de se instalar no 
Brasil, a JetBlue realizou um concurso para escolha do nome da empresa aérea no Brasil. Eu 
participei (eu costumo participar desse tipo de ação para analisar a forma como ela se 
desenvolve) do concurso, mas não ganhei. Porém, recentemente, recebi um e-mail (ao 
participar do concurso autorizei o recebimento de mensagens – um ótimo benefício para a 
empresa) comunicando que, pela minha participação no concurso, eu teria direito a um 
desconto de 25% nas passagens aéreas da Azul. Bacana, pensei eu. Mas a frustração veio 
logo no dia seguinte: ao abrir o meu jornal, me deparei com um anúncio da empresa 
oferecendo os mesmos 25% de desconto para qualquer interessado. Ué... não era 
especialmente para mim? Tiro no pé! Já começo a olhar com desconfiança para alguém com 
uma atitude assim. 
 
Aliás, olho com desconfiança para qualquer promessa “descompromissada” de algo grátis.  
Você, assim como eu, já deve ter sido alvo de uma oferta de um fim de semana grátis em um 
hotel bacana. “Basta o senhor comparecer a uma apresentação-coquetel”, diz a promotora ao 
telefone. OK, topei. E recebi um malho sem fim para adquirir um plano de “time sharing”. 
Nunca mais! 
 
É mais honesto deixar claro o propósito. Num sampling, está claro que querem que você 
experimente um produto que, se você gostar, poderá comprar no futuro. A regra é clara! 



Assim como é clara a intenção da empresa que o presenteia por ser um bom cliente. O que 
ela quer dizer com esse ato é algo como: “Estamos lhe dando um presente porque você é um 
bom cliente para nós e não queremos perdê-lo”.  E, tudo bem, porque nós sabemos: there is 
no free lunch... 
     
  
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 mar. 2009, p. 6.   
 


