
que seria das relações internacio
nais sem os famosos presentinhos? 
E sem os rituais e protocolos 

que os acompanham? 
Desde tempos ancestrais, essas trocas re
presentam o respeito entre culturas diferen
tes; quanto aos objetos trocados, são símbolos 
da memória e do patrimônio daqueles que os 
ostentam; já os rituais são sistemas comportamen
tais daqueles que os praticam, 
Cada país tem a própria ética e etiqueta no 
processo de troca de presentes. Quem faz 
negócios internacionalmente deve conhecer 
e entender os costumes locais para fazer 
bons projetos, pois protocolos de troca e 
presentes errados podem causar prejuízos 
ao relacionamento com clientes, parceiros 
e funcionários mundo afora. 
Se tudo não for como manda o figurino, até mesmo 
um presente simbólico, de R$ 2, pode causar um 
grande estrago. 
Por exemplo, em algumas culturas, certas 
cores têm significados negativos, como o 
branco, que é o luto no Japão. Sem contar 
a forma de embalar, o ritual de entrega, onde 
entregar e para quem. Há até quem não 
aceite presentes para as esposas; de ou
tro lado, quem só entregue presentes para as 
mulheres. Uma bebida pode ser adequa
da em alguns países, mas nas culturas reli
giosas é inaceitável. No Oriente Médio, para 
algumas tradições deve-se receber o presente 
com a mão direita. Em muitos países asiáticos 
presentes são recebidos com as duas mãos — 
inclusive a troca de cartões de visita é feita as
sim. Abrir o presente? Nem pensar; só depois 
que o presenteador tiver saído. Na América 
Latina, recebeu, abriu na mesma hora em 
sinal de agradecimento. 
Um pequeno cuidado de estudar a cultura 
do país e a história pessoal do 
presenteado, além do contexto socio-
cultural em que se vive, faz grande 

diferença na hora da troca de presentes. 
Nas palavras de Robert Louis Stevenson, 
"presente na hora certa é um duplo benefício". 
A nossa história está repleta de casos em que 
um simples presente mudou os destinos de 
nações inteiras, pela sua adequação ou 
completa impertinência: são animais exóti
cos, meios de transporte, joias valiosíssimas e 
até reinos e seus súditos. 
C a d a um de acordo com o interesse e as 
possibilidades de quem dá. 
Por exemplo, o ex-presidente Lula já deu 
de presente camisetas da seleção, objetos 
em pedra brasileira. . . E, entre outros, ganhou 
uma manta típica de indígenas andinos 
de Evo Morales, da Bolívia. E uma escultura de 
cristal em edição limitada, simbolizando uma ár
vore, de Obama. 
Para a visita oficial de Obama ao Brasil, 
a presidenta Dilma escolheu um livro de 
fotos artísticas do Rio de Janeiro entre várias 
opções, como peças de artesanato regio
nal, gravações de M P B , gravuras nacionais.. . 
E o ritual de troca foi feito por embaixadores das 
autoridades. 



E mais: quem efetiva as 
políticas do branding em 
todas as plataformas de 
comunicação corpora
tiva, ritualizando-as de 
forma particular e 
proprietária e crian
do métricas para fazê-
-las c ircular mundo afora, para além de cores 
e apl icações propostas pelos style guides e dos 
discursos resumidos pelo posicionamento 
"missão-visão-valores"? 
Diversas possibilidades. Entre elas, uma ciência 
nova, inspirada em práticas ancestrais de uma hu
manidade que se estrutura em relacionamentos e 
socialidades - o gifting. 
Gif t ing é muito mais que um gift, que uma 
troca de presentes. É um processo pleno de 
s imbologias capaz de contar a história de uma 
empresa, fazer transparecer o seu brand code, 
tornar tangíveis suas crenças para além 
dos produtos e serviços que comercia l iza . 
Tudo de forma estratégica, estruturando a 
cultura de uma corporação como se fora de 
uma nação, com seus objetos de poder, suas 
bandeiras, seus exércitos e seguidores, seus 
líderes e seus embaixadores. Suas ideologias e 
idioss incras ias . 
Protocolos claros veiculados nos mais 
distintos canais que a tecnologia 
oferece transformando ícones, imagens, 
palavras e sensações em verdades absolu
tas condecoradas por causas (humanitárias, 
ambientais, empreendedoras) que as distin
guem e ass im as fortalecem nos campos de ba
talha mercadológicos. 
Sem esta definição c lara de quem é quem, 
o mercado fica equânime. Uma guerri lha 
sem fim por preços na gôndola ao invés de 
uma instigante e desafiadora, interesseira 
e interessada missão diplomática aos ter
ritórios lucrativos do mundo dos negócios. 
O objetivo de tanto salamaleque? Invadir e con
quistar um continente que ainda tem muito paraser 
explorado: a mente dos consumidores . 
C a d a um dá o que tem, e quem dá mais, leva. 
É . . . Já dizia nosso amigo Frederico II, impera
dor da Prússia, nos idos de 1700: "informações 
qualquer um pode obter, porém a arte de pen
sar é o presente mais raro da natureza". 

vio britânico de guerra, o H S M 
Resolute e uma biograf ia de Winston C h u r c h i l l , 
no valor estimado de US$ 16,5 m i l . Na ocasião 
Obama também devolveu um busto de Churchil l , 
símbolo do bom relacionamento entre os 
países - "não, obrigado! Pode ficar com vocês". 
Ou o iPod para Elizabeth II com imagens 
da visita da Rainha a Washington e Virgínia 
em 2007, em troca de um tradicional porta-
retratos de prata com imagem da família real. 
Bom mesmo foi o Amazing Waffle Maker para o 
premier japonês Taro Haso, de quem recebeu 
uma escultura rara de um guerreiro Samurai do 
período Edo. 
Mesmo assim, o país acumula uma série 
invejável (e milionária) de mimos. Por exemplo, 
de Abdullah bin A b d al-Aziz Al Saud, rei do reino 
da Arábia Saudita, que deu à Michelle Obama um 
conjunto de joias com rubis e diamantes no valor 
de US$ 132 mil . "Não aceitar seria embaraçoso 
para o governo norte-americano", ouviu-se, fora os 
presentes para suas filhas e a membros de seu sta
ff. Do primeiroministro italiano Berlusconi, lenços 
e gravatas de seda; da liderança comunista chine
sa, Hu Jintao, seda também: mais de US$ 20 mil . 
De Cristina Kirchner, bolsas caras e perfu
mes para Michel le Obama. Do presidente 
israelense Shimon Peres, uma estátua de bronze 
avaliada em US$ 8 mil . De Hugo Chavez, um 
livro de Eduardo Galeano sobre a Améri
ca Latina. De Julia Gillards, primeira-ministra 
da Austrália, um M P 3 player com as melhores 
músicas australianas (veja só: aqui se 
faz, aqui se paga!). 
Da autoridade terrorista Palestina, o presen
te mais econômico: uma garrafa de azeite de 
oliva, avaliada em US$ 75. 
Para ficar com os presentes, regras claras: só se 
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