
gift estimula as trocas proporcionando a circulação 
de bens e capitais em todas as instâncias da 
sociedade. E ninguém está imune aos poderes de 

um presentinho - nem plebeu, nem rei, nem eu. 
Especialmente quando o assunto é a indústria 
automobilística. 
Afinal, por que o carro, suas grifes e seus acessórios 
exercem tamanho poder de magnetismo no mundo dos 
negócios? 
Para além dos achismos subjetivos, começo com um 
pouco de ciência. O francês Baudrillard, vinculando 
sociologia à semiologia, propõe que "na criação ou 
fabricação de objetos o homem se faz, pela imposição 
de uma forma que é cultura, transubstancializador da 
natureza". E ora, se os objetos são criações humanas 
tendo em vista também perpetuar os símbolos que o 
homem teve o poder de criar, ele passa a se achar "então 
ligado aos objetos ambientes pela mesma intimidade 
visceral (guardadas as devidas proporções) que aos 
órgãos do próprio corpo". 
Com este poder de criador, não apenas os "consome", 
mas os domina, controla, nomeia, ordena, possui. Com 
orgulho. E vai transformando a irracionalidade 
das necessidades incessantes em objetos 
cada vez mais racionais e tecnicamente 
perfeitos, num ciclo sem fim 
de novos equipamentos, 
panaceias, gadgets... que 
representam sua capacidade de 
dominar a natureza. E sua eterna 
insatisfação. 
Viu que complexo? Agora, 
vamos para a prática. 
Carros são objetos de desejo 
e de afeto, e movimentam uma 
parte significativa do mercado de 
gifting. Sem contar a diplomacia, 
a política e a economia, que daí 
se desdobram num jogo explícito 
de interesse e poder. 

Por exemplo, o novo veículo do Presidente dos Estados 
Unidos, um Cadillac Presidential Limousine valendo 
cerca de R$ 1 milhão, foi um presente da G M . Como era 
de se esperar, trata-se de um dos veículos mais seguros 
do mundo e que comporta um escritório da mais alta 
tecnologia para Barack Obama. Tudo o que é grátis tem 
seu preço... 
Elizabeth II, coroada em 1953, só deixou a exclusividade 
de seu inseparável automóvel Rolls-Royce também por 
conta de um pequeno mimo: um espetacular Bentley 
Arnage Royal feito sob medida para o Jubileu de Ouro 
de seu reinado, de sofisticada cor burgundi, com 400 
cavalos de potência, vidros e porta-malas blindados 
resistentes a ataques químicos, movido a gás liquefeito 
de petróleo não poluente para preservar o meio ambiente, 
entre outras inúmeras inovações tecnológicas, valendo 
aproximadamente US$ 15 milhões - confirmando que 
uma boa estratégia não tem preço. 
Não por acaso, em 2009, a Pearl Motor Yachts, uma 
fabricante inglesa de iates de altíssimo luxo, deu um 
modelo Bentley Continental GT de brinde a quem 
adquirisse uma embarcação Pearl 60.1,5 por cerca de 



R$ 3,9 milhões. Gift não menos bizarro que o oferecido 
por uma revendedora de carros usados em São José dos 
Campos, interior de São Paulo, neste ano: uma vaca de 
presente a quem comprasse um carro. Afinal, propaganda 
normal, IPVA e tanque cheio todo mundo dá. 
Falando em dar, o Salão Internacional do Automóvel, em 
sua edição comemorativa de 50 anos, traz uma tendência 
aos aficionados pelos brindes das marcas expositoras: 
o conceito de "Gift Collection Shop", uma alternativa 
comercial à distribuição de sacolas, canetas, blocos, 
pins, pen-drives, camisetas, pôsteres, fones de ouvido 
e afins. Traduzindo, quer levar um mimo de sua marca 
predileta? Então pode comprar! A estratégia foi adotada 
pelo próprio Salão Internacional do Automóvel, com 
diversos produtos comemorativos, pela Volkswagen, 
Citroën, Mercedes-Benz... 

Mas nem tudo era venda: se de um lado os vips da GM 
receberam gifts clusterizados, com experiências e objetos 
diferentes para mulheres, homens e jovens, na chinesa 
Jac Motors houve give away de biscoitinhos da sorte, Já 
na Fiat, ganhar miniaturas ou peças da grife fazia parte 
da estratégia de relacionamento com diversos públicos: 
clubes de fãs, incluindo Alfa Romeo; concessionários, 
partners de negócios e visitantes da feira. 
Na Bentley, clientes selecionados tiveram acesso ao 
processo artesanal de manufatura do carro, passando 
pela escolha do couro e da madeira, do acabamento 
à pintura; um pouco da sensação que se tem visitando 
a Bentley em Crewe, na Inglaterra (escrevo como 
testemunha ocular; fiz um tour pela fábrica em 2006). 
Sem contar os serviços, vantagens, benefícios e produtos 
dados aos compradores - uma outra categoria de gifting. 

Como era de se esperar, alguns carros voavam, 
outros aceleravam estrondosamente, outros estavam 
pendurados na parede, em stands amplos, bem abertos 
e iluminados. Na Audi, acendiam seus leds frontais 
em movimento sincronizado com os uniformes das 
promotoras, que tinham luzinhas. 
Sem contar os happenings, pocket shows e stand up 
comedies, abertos ao público ou em auditórios fechados. 
Para além das métricas sustentáveis presentes 
na cenografia e no discurso de diversos stands, a 
preocupação com a família ficou patente: espaços e 
atividades para as crianças, fazendo uso inclusive de 
blockbusters e de ícones do licensmg; e atenção especial 
ao público feminino, inclusive com salões de beleza 
em alguns stands. A própria organização do evento 
fez parceria com a Vitaderm para oferecer tratamento 
de beleza e descanso às modelos e recepcionistas 
contratadas. 

Segundo Jose Roman, gerente de marketing da Chevrolet, 
"os clientes já sabem que aqui temos bons produtos e 
que vão encontrar tecnologia, carros mais rápidos... 
Mas além disso, que é mandatório em nossa indústria, 
nós vamos ter emoção para as pessoas. Queremos 
acolhê-los, acompanhá-los, ir além". 
Falando em além, para além de todos os investimentos 
em champanhes e modeletes, o mais valioso de todos 
os gifts foi novamente aquele que não tem preço. Sabe 
qual? As portas abertas de um Jaguar, Aston Martin, 
BMW, Land Rover, Porsche... para os visitantes entrarem 
e, sem pagar nada por isso, tirarem uma foto brincando 
de dirigir. 
Uns consomem as novidades. Outros ganham dinheiro 
fabricando-as. 
Já dizia Heráclito, e não é de hoje: ah! "brincadeira de 
criança os pensamentos dos homens". 
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