
Dar, receber
e retribuir..

inclusive
em Cannes

Desde a sua formalização como campo de
estudo, a publicidade tem a aptidão não apenas
para promover vendas de produtos, serviços

e instituições, mas para conformar hábitos culturais e
comportamentais, retratando um certo modelo de real
e trabalhando com narrativas de presente e passado,
reconstruindo memórias e construindo tendências.
O processo, denso, sofisticado e repleto de meandros
que diversas ciências continuamente buscam com-
preender e mensurar, tem como uma de suas princi-
pais bases as trocas comunicacionais que localizam
e situam as pessoas em referência a determinado
contexto social por intermédio de uma linguagem
comum, compreensível para ambas as partes. Esta
linguagem está repleta de certos estereótipos de

comportamento, modelos que recebemos do grupo
e que passamos a ter como padrão de conduta. Uma

vez explícitos e aceitos (pela força da imposição ou pela inge-
nuidade acrítica da repetição), se transformam em implícitos,
em verdades circulantes. Assim (cabe dizer, de forma bastante
simplista para caber nos caracteres deste artigo!) se estruturam
os sistemas de ideias, que geram estruturas de crenças. E se
formam as narrativas sociais, culturais, históricas, ideológicas e
comportamentais que possibilitam os links de circulação entre

uma determinada mensagem ou informação e aqueles que a
ressignificam dentro de um espaço e de uma linha do tempo.
Cabe destacar que, nas palavras de Mikhail Bakhtin, o russo
intitulado "filósofo do diálogo", um dos grandes estudiosos
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da análise do discurso, "realizando-se no processo
da relação social, todo signo ideológico e, portanto
também o signo linguístico, vê-se marcado pelo ho-
rizonte social de uma época e de um grupo social
determinados."
Logo, textos só fazem sentido dentro de um contex-
to, caso contrário não há leitura. Não há entendi-
mento. Não há venda.
Volta grande para dizer que a graça da piada está
em sua capacidade de ser compreendida. Hoje,
com os "wwws", as verdades estão se transforman-
do em preceitos universais, possibilitando uma co-
municação "publicitária" muito mais permeável às
mais distintas formações culturais.
Os grandes festivais, como Cannes, são a prova ecu-
ménica dessa "desbabelização" conceituai, Uma
boa campanha é a que faz sentido para a maioria
(para não dizer todos). Assim como um bom gift.
Com presença marcante e mais visível a cada ano,
a mais prosaica de todas as trocas, praticada para
formalizar relações em todas as tribos e todas as
vibes desde sempre (muito antes do marketing, do
advertising e do branding), está sendo cada vez
mais utilizada, reconhecida, bem aproveitada e pre-
miada por marcas das mais distintas categorias.
Cases são inúmeros; vale uma pesquisa em Promo
no site oficial do festival: http://www.canneslions.
com/work/promo

Destaco o gifting da campanha da Adidas, em 2007,
Uma edição de camisetas veio acompanhada de
um gift especial: pósteres numerados que foram
impressos com tinta e amostra de sangue dos jo-
gadores de rugby do Ali Black, da Nova Zelândia,
Em 2008, foi a vez de os fãs do time terem a opor-
tunidade de gravar seus nomes por nanotecnologia
nas fibras do tecido do uniforme usado pelo capitão
e concorrerem a uma camiseta autografada. Sem
contar o gift maternidade com um kit oficial para os
filhos recém-nascidos dos torcedores.
Neste ano, na categoria Promo&Activation, vimos
boas ideias de ações implementadas em 2009. A
Mini Christmas Box promovendo o BMW/Mini a 99
euros, premiada com prata, que se aproveitou da
tradicional cena pós-natalina com lixeiras repletas

de embalagens vazias e papéis de presente e co-
locou nos lixos das ruas de Amsterdam caixa tama-
nho real de um Mini com uma etiqueta de preço
destacando o valor (99 euros), mostrando que o
carro também é uma boa opção de presentes aces-
síveis. Gerando curiosidade e boca a boca, resul-
tados: aumento de 240% nos test drives e 73% nas
vendas. O filme virai na web foi assistido 100 mil
vezes em uma semana e fotos apareceram em blo-
gs e revistas.

E, levando ouro, a campanha sueca do Programa
de Prevenção à Aids, "Where Will 100,000 Con-
doms End Up?", que distribuiu durante o verão 100
mil preservativos numerados em festivais, eventos,
colados em cartazes pela cidade... propondo aos
usuários identificados pelos números contar onde e
como o preservativo foi usado. Virou mídia nacional
por 10 semanas, mais de 500 histórias foram publi-
cadas no site oficial, e o resultado foi mobilizar dire-
tamente o target, evidenciando o assunto.
Impactantes, criativas, fáceis de entender e, prin-
cipalmente, eficientes em seus resultados. Essa é
a filosofia de "dar, receber, retribuir" que o gifting
abarca e que se expande para todas as áreas da
comunicação.

Concluo ofertando aos mercadólogos uma inspira-
ção à Paulo Freire, para quem a palavra sempre é
portadora dê valores e juízos, e se veste de acordo
com ó campo onde se insere. "A leitura da palavra
depende da leitura do mundo".
Vale para slogans, imagens, widgets.
Vale para gifts também!
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