
Generosidade corporativa, 
o novo negócio 

Bonita de se falar, a expressão "dar sem receber algo 
em troca" vem ganhando espaço nas estratégias 
corporativas como um modelo naif de divulgar os 

negócios. Será que cola? 
Quem é que faz um investimento sem esperar retribuição, 
que seja o reconhecimento do próximo pelo feito? Sempre 
que uma empresa oferece algo (um bombom, um app, 
um ingresso para show) é porque tem algo para dizer. 
Pode ser uma adesão que precisa ficar conhecida, uma 
promoção que precisa ser divulgada, um relacionamento 
que deve ser estabelecido. 
E não importa se é donativo ou investimento social, cultural, 
ambiental. Se tem uma marca, é investimento corporativo. 
É branding, é marketing, é gifting. São as ofertas, as 
dádivas corporativas comunicadas. Com objetivos, com 
interesses. 
Não existe essa conversa de "fazer sem esperar 
retribuição". 
Existem, sim, formas adequadas de traçar uma boa 
estratégia para que todas as ações façam sentido, sejam 
integradas e estruturem um bom storytelling para fortalecer 
a imagem da marca. 
O filme "Cinema, aspirinas e urubus", de Marcelo Gomes 
(2005), é um bom exemplo para a questão. A trama se 
passa em 1942, quando um alemão fugido da Segunda 
Guerra, representante de vendas da Bayer, parte rumo ao 
desconhecido, de caminhonete, abrindo novos mercados 
pelo sertão, 
Chegava como quem não queria nada, oferecendo duas 
grandes dádivas: cinema, para quem nunca tinha visto 
tela, projetor e, tampouco, filme. E remédios, para um 
povo que só conhecia os poderes curativos dos chazinhos 
de ervas nativas. 
Era uma gentileza? Também, mas era principalmente uma 
estratégia - hoje seria gifting - levando a nova arte para o 
Nordeste árido em forma de documentários hipnotizantes 
sobre as megalópoles, uma esperança de vida melhor, 
entremeados por comerciais de Aspirina, recebida como 
a panaceia para todos os males. 
O resultado? Vendas. As pessoas ficavam enlouquecidas 
com o cinema e com o remédio - experimentavam e 
queriam comprar mais. 
Mudemos de plataforma. 
O Google, por exemplo. Ninguém pode negar que seja um 
oráculo gratuito e aberto, disponibilizando uma quantidade 

exorbitante de informações para quem quiser acessar -
um case de generosidade de conteúdo em escalas nunca 
vistas. Bondade? Não. Interesse em informações: o que 
você pesquisa, quando, como e onde. Assim, a empresa 
que domina mais da metade do tráfego da internet (o 
chamado "googlepólio") tem condições de estabelecer 
um modelo comercial para transformar seu conteúdo em 
publicidade, direcionada às demandas dos consumidores. 
Com comerciais, anúncios ou ações no ponto de venda, 
fica mais fácil entender: você compra o espaço e, desde 
que não infrinja a lei, faz a promoção do seu produto. E o 
que é divulgado nem sempre é único, ou melhor, investiu 
para aparecer nos veículos contando a notícia. Na web é 
exatamente a mesma coisa. 
Os buscadores, por exemplo, são espaços comerciais 
com rankings e indicações de notícias, produtos e serviços 
negociáveis. Podem até trazer as melhores ofertas, mas 
trazem também as negociações comerciais que foram 
feitas com os anunciantes. 
Segundo estudo recente da Cisco (Visual Networking 
Index: Global Mobile Data Forecast Update 2011-2016), 
a quantidade de smartphones, tablets e notebooks 
que acessam a internet será maior do que a população 
mundial até final de 2012; e, em 2016, haverá 1,4 
dispositivo móvel por ser humano. Enquanto boa parte 
do planeta se conecta, empresas como Amazon, Apple, 
Facebook e Google enriquecem. De um lado oferecem 
mobilidade, conectividade, praticidade. De outro, coletam 
a cada instante uma imensa quantidade de dados de seus 
usuários garantindo um incessante acervo de hábitos de 
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" A s sociedades progrediram na medida em que 
souberam estabilizar suas relações, dar, receber e, 
enfim, retribuir. Para começar, foi preciso inicialmente 
depor as lanças. Só então se conseguiu trocar os bens 
e as pessoas, de nações a nações, de indivíduos a 
indivíduos, criando e satisfazendo interesses mútuos " 

M a r c e l M a u s s 

consumo desta população. 
Nem todos enxergam essa troca como justa. 
Um jovem austríaco, estudante de direito, resolveu 
saber o que é que o Facebook sabia sobre sua vida e 
ficou surpreso: recebeu um dossiê com mais de 1000 
páginas incluindo comentários antigos já deletados e até 
informações sobre sua localização física enquanto fazia 
as postagens. Na Alemanha, o movimento desencadeou 
40 mil solicitações de arquivos pessoais para análise; e 
por toda a Europa há um grande questionamento quanto 
à privacidade das informações, além de dúvidas sobre a 
sua utilização. 

Nos Estados Unidos não há leis para este controle de 
informações online, por outro lado há garantia de sigilo até 
para filmes que as pessoas alugam. Já o Japão considerou 
as fotos tiradas pelo Google Street View como algo 
invasivo. 
Segundo reportagem publicada no The New York Times 
("Protegendo a privacidade online", por Somini Sengupta), 
"os dados pessoais são o petróleo que move a internet", 
demonstrando que somos os donos de nossa história 
até o momento em que partilhamos nossas informações 
nas redes sociais, nos sites de compra, nos acessos de 
telefonia móvel e passamos a alimentar um imenso banco 
de dados que permite às empresas saber não apenas 
nossa localização, sexo, idade e classe social como 
também do que e de quem gostamos, o que pensamos, 
com o que sonhamos. 

Na era dos 15 segundos de fama, parafraseando Andy 
Warhol, é tênue a linha que separa a proximidade 
da intrusão no relacionamento entre marcas e seus 
consumidores. E também o que é entrega e o que é oferta. 
Sem nenhuma teoria persecutória, o fato é que muitas 
pessoas não apenas gostam de ver e serem vistas como se 
sentem prestigiadas ao receber informações e conteúdos, 
publicitários ou não, pertinentes às suas expectativas e 
adequados ao seu life style. 

Deixar seu registro no FourSquare, por exemplo, é uma 
troca interessante: você oferece sua localização e hábitos 
de consumo em troca não apenas de benefícios como 
gifts ou descontos, mas também de entretenimento. Cada 

check m se transforma em acessos para um game dentro 
de uma comunidade virtual: quem mais esteve em um 
lugar vira prefeito e ganha alguns direitos, além de coroa 
e badges, pequenos troféus colecionáveis valendo pontos 
cumulativos. 

Não é apenas um fornecimento gratuito de dados pessoais: 
envolve relacionamento, network, pertencimento e a 
brincadeira dos jogos de poder. Troca por troca, e para os 
que estão em busca deste tipo de interação, é bem mais 
envolvente do que passar o CPF na hora das compras no 
supermercado para somar mais pontos ou ter descontos 
no programa de milhagem da companhia aérea. 
Não tem bonzinho e nem generoso nessa história. 
Tem interesseiros e interessados. 
Tudo tem uma intenção no mercado, tem um toma lá, dá 
cá. E tem negócios. 
As tais trocas não utilitanstas (sem valor comercial 
especificado) têm tanto valor quanto as utilitaristas 
explícitas, estabelecendo rituais de troca, especialmente 
quando estão sob a égide de uma marca. 
Serve para favores, elogios, presentes, saudações, convites, 
que norteavam as sociedades primitivas e continuam 
essenciais nas sociedades de hoje, impulsionando as 
leis da reciprocidade e gerando vínculos entre marcas e 
pessoas. 
E mais: pelas leis do gifting, retribuição não precisa ser 
algo na mesma moeda, nem com um prazo específico de 
validade. Pode ser uma risadinha divertida de bebê que 
virou ringtone. 
A lembrança da marca já é um resultado da troca. 
Dizia Frederico II, imperador da Prússia: "Conhecimentos 
você pode ter a qualquer hora. Mas a arte de pensar é o 
presente mais raro da natureza". 
Gostou? Bondade sua. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 470, p. 74-75, mar. 2012.




