
a era da acessibilidade, a mídia propõe a 
cada instante novas formas plurais de relação 
social, de participação e de cidadania. Por 

isso o hit do momento, Teló que nos perdoe, é associar 
dádivas corporativas a movimentos de utilidade pública. 
Traduzindo: se uma marca é aquilo que ela oferece, 
então fazer a diferença para uma comunidade por uma 
determinada causa oferecendo um certo acesso ou 
benefício pode ser uma boa alternativa de exposição 
da estratégia corporativa. Esportes, cultura, literatura, 
moda, lazer, tudo é válido desde que tenha pertinência 
com a empresa, com a comunidade e que proporcione 
um movimento em cadeia, capaz de criar laços de 
reciprocidade que gerem recall de marca e também 
resultados rituais e comportamentais nas comunidades de 
atuação. Aproveitando bem as oportunidades e com uma 
estratégia de comunicação pertinente, este pensar gifting 
bem planejado pode ser o verdadeiro "ganha, ganha, 
ganha" de uma corporação, aquilo que faz toda a diferença 
no relacionamento com o mercado e com a opinião pública. 
Projetos para inspirar, há vários. Um deles é o movimento 
Bike Rio (inspirado no parisiense Vêlib), parceria entre a 
Prefeitura do Rio de Janeiro, o sistema Samba de bicicletas 
e o banco Itaú, cujo logo está estampado nas bikes cor de 
laranja disponibilizadas em locais estratégicos da cidade 
para facilitar a mobilidade da população em pequenos 
percursos e estimular a prática de esportes. O serviço tem 
assinatura mensal ou diária paga e, segundo a opinião dos 
intemautas que usam o serviço, o custo-benefício é bom e 
as informações disponibilizadas pelo site são atualizadas 
em tempo real. 
Falando em bicicletas, outro bom exemplo são as 
biciclotecas, bibliotecas itinerantes montadas em bicicletas 
com capacidade para até 150kg de livros, preparadas 
para atender comunidades em situação de ma. Um sonho 
de Robson Mendonça, ex-morador de ma e fã de George 
Orwell, que sofreu por não ter um endereço fixo e não 
poder pegar livros emprestados nas bibliotecas públicas, a 
iniciativa ganhou força, viabilizada pelo Instituto Mobilidade 
Verde. Acreditando que "um livro pode mudar a sua vida", 
só em 2011 mais de 8 mil livros chegaram às mãos de 
desabrigados que devem ler e fazer a obra circular pela 
comunidade, expandindo sua área de cobertura. 
Entre as iniciativas, computador e internet wireless grátis, 
passeios literários pela cidade, concurso de poesia para 
moradores de ma, curso de alfabetização digital, oficina 
de camisetas na cracolândia. No site, destaque para os 
parceiros: "A gente reconhece o valor das ações de uma 

empresa não pela Bolsa de Valores, mas pelas ações que 
ela faz pela comunidade" - entre os quais EAS Eletropaulo, 
Melhoramentos, Pão de Açúcar, Museu da Casa Brasileira, 
cujas marcas não estão estampadas no carrinho vermelho 
que circula pela cidade. Em tempo: o projeto foi um dos 
vencedores do Prêmio Responsabilidade Social das 
Organizações Globo, entre 100 selecionados. E Robson 
foi a personalidade do ano de 2011, segundo o jornalista 
Gilberto Dimenstein. 
Também com o intuito de levar o conhecimento ou a 
"luz" Brasil afora, é que nasceu, há 10 anos, o Programa 
Expedição, da Vaga Lume. Como área de atuação, a 
Amazônia Legal brasileira: Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 
parte do Maranhão, valorizando as comunidades como 
protagonistas em um patrimômo natural da humanidade 
e oferecendo oportunidades de intercâmbio com leitura, 
escrita e oralidade. A visão do projeto é a de que "as 
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pessoas são os agentes mais poderosos de transformação 
de uma realidade", defendendo que esse intercâmbio 
ou troca significa educar e evoluir. Entre os parceiros, 
Grupo Guascor, Instituto Hedging-Griffo, TBE, Fundação 
André Maggi, Magazine Luiza, TNT. Entre os prêmios de 
reconhecimento, Prêmio FNLIJ - O Melhor para Criança, 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 2009 
(apoio Ministério da Cultura); Prêmio Vivaleitura 2008 
(Ministério da Educação e Ministério da Cultura); Prêmio 
Chico Mendes de Meio Ambiente, 2008 (Ministério do Meio 
Ambiente). 
Se livros são inclusão a cultura e informação, cartas também 
o são. 
A matéria "Quendo Gugu", da Revista Piauí (março/2012), 
faz uma análise do conteúdo de cartas que são ditadas 
pelo Escreve Cartas, serviço oferecido em alguns postos 
do Poupatempo de São Paulo a exemplo do que fazia a 
personagem de Fernanda Montenegro no filme Central do 
Brasil, de Walter Salles. E o que querem as pessoas? Localizar 
parentes, pedir ajuda financeira, enviar declarações de 
amor, preparar currículos e, em primeiríssimo lugar, enviar 
cartas para programas de auditório e concursos, inclusive o 
preenchimento de cupons para ações promocionais. 
Muitos sequer sabem o próprio endereço ou o RG, 
tampouco o endereço completo dos familiares, mas têm 
certo o nome do programa, da promoção e os prêmios que 
podem ganhar. Os voluntários que o digam... Tudo pela 
chance de aparecer na TV, ganhar dinheiro e ficar famoso. 
Falando em aparecer e em fama, outro projeto que ganhou 
espaço é o CinePenferia. Desenvolvido pela ONG MP3, 
Movimento Pela Paz na Periferia, que atua desde 2004 no 
interior e na área rural de Teresina, no Piauí, e está entre 
as três melhores ações sociais no Brasil segundo o Prêmio 
Anu, criado pela Central Única das Favelas (Cufa), que 
consagra as ações mais representativas para favelas e 
comunidades carentes pelo país. 
Com uma Kombi com alto-falante que convoca a plateia 
enquanto circula pela cidade, a proposta é socializar 
informações culturais para atrair jovens envolvidos em 
gangues, drogas ou violência, em nome de um bom filme, 
usando uma tela e as cadeiras das escolas locais. O pretexto 
do cinema reúne a comunidade e faz tudo virar uma grande 
confraternização que pode ampliar horizontes, trazer novas 
ideias de trabalho e, por que não, promover finais felizes 
também. 

Já em São Paulo, na Favela da Zona Prudente, zona leste de 
São Paulo, é uma van que traz o telão, o equipamento de 
som e o projetor, preparando os moradores para o EcoCine 
Favela já anunciado em cartazes e banners espalhados pela 
cidade. São exibidos filmes do exterior e também curtas 
produzidos na favela por um coletivo de jovens que fizeram 
cursos de roteiro e cinegrafia com o patrocínio e o apoio da 
Associação Cultural Kinoforum, entidade sem fins lucrativos 
que apoia o desenvolvimento da linguagem e da produção 
cinematográfica promovendo o audiovisual brasileiro em 
ações como o Festival Internacional de Curtas. Entre os 
parceiros, Comgás e Petrobras. 
O CineFavela também faz sucesso na Associação Cultural 
Artística de Heliópolis e Sacomã. O objetivo é a inserção 
cultural dos jovens carentes da periferia, descobrindo 
novos talentos e formando agentes culturais que façam a 
ponte entre os centros da cultura e a realidade das favelas. 
Com recursos mínimos e muita dedicação, já foi realizado 
um longa aplaudido pelo mercado, "Uma gota de sangue", 
de 2001. 
Empresas que têm criatividade para investir em campanhas, 
eventos, ações de network, gifts sofisticados, participem 
deste movimento e considerem essas possibilidades de 
geração de vínculos — são úteis, emocionantes e podem 
virar memoráveis também. 
Em tempo, obrigada pela iniciativa de patrocinadores, 
apoiadores, viabilizadores e realizadores da exposição dos 
painéis Guerra e Paz, de Candido Portinari, no Memorial da 
América Latina em São Paulo. É uma oportunidade talvez 
única de admirar esta obra-prima, um presente do governo 
brasileiro para a sede da ONU em Nova Iorque. Lá, ficam 
em local nobre, porém, de acesso restrito. Aqui, seguindo 
a intenção do autor de dedicá-los à humanidade, estão em 
local acessível para a visitação do grande público, grátis. 
Atenção: é por tempo limitado, pois os painéis continuarão 
em exposição mundo afora. 
Compreendeu a dádiva deste movimento? 
Então, be gifted e bons negócios. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 471, p. 72-73, abr. 2012. 




