
Multinacionais made in Brazil     
Daniele Madureira  
 
Preservando a identificação visual e a essência das campanhas nacionais, grandes empresas 
brasileiras planejam sua expansão no exterior  
 
Alessandro Carlucci, da Natura: planos de chegar a Paris na segunda metade de 2004   
 
Praias, carnaval e futebol já não são os únicos atributos positivos conferidos à imagem do Brasil 
no exterior. Pesquisa em andamento, coordenada pela Fundação Dom Cabral (FDC) - uma das 
principais escolas de negócios do País -, a respeito do processo de internacionalização das 
empresas brasileiras, identificou que algumas companhias usam a brasilidade como diferencial 
competitivo na comunicação feita além das fronteiras nacionais. Entre elas, estão a fabricante de 
produtos alimentícios Perdigão, a empresa de cosméticos Natura, o Banco Itaú e a estatal 
petrolífera Petrobras. Trata-se de um time de empresas que enfrentou com galhardia a abertura 
de mercado dos anos 90, ganhando fôlego para a expansão. No exterior, começam a ser 
reconhecidas como multinacionais brasileiras e chegam a ditar parâmetros de qualidade e 
tecnologia, competindo em pé de igualdade com empresas locais e múltis de outras 
nacionalidades. A FDC está interessada em aprofundar a análise desse time seleto, uma vez que 
outro levantamento da instituição apontou como crescente o interesse das empresas nacionais em 
instalar subsidiárias próprias no exterior ou fechar associações estratégicas com companhias 
estrangeiras até 2006. No momento em que se discute a adesão do Brasil à Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca), a relevância do assunto no mundo corporativo se duplica. 
 
"É preciso musculatura no mercado interno para ir disputar cliente lá fora, acompanhada de uma 
competência de gestão tão grande ou maior que a dos competidores locais", afirma a professora 
da FDC Betânia Tanure de Barros, que coordena a pesquisa Global players, prevista para ser 
concluída em 2004, ao lado do engenheiro de produção David Travesso Neto, consultor da FDC 
para projetos de internacionalização de empresas. Psicóloga, especializada em comportamento 
organizacional, Betânia destaca que um dos principais desafios para essas companhias é adequar 
a sua comunicação, que vai muito além de vencer as barreiras do idioma, por exemplo. "É 
fundamental aprender e respeitar a cultura local para não repetir bobagens maravilhosas que 
outras multinacionais fizeram aqui", lembra. Um exemplo clássico foi a rede varejista Wal-Mart, 
que no início chegou a oferecer aos consumidores brasileiros produtos típicos do mercado norte-
americano. 
 
Ramadã 
 
Entre os objetos de estudo da pesquisa está a estrutura do "modelo mental" das organizações, 
que seriam os valores da companhia, resultado da soma da sua cultura interna e da cultura do 
seu país de origem. No processo de internacionalização, esse modelo mental deve ser adaptado à 
cultura do país ao qual se chega. "As companhias nacionais precisam ter consciência de que não 
se fazem negócios lá fora como se faz no Brasil", afirma Betânia. O diretor de exportação da 
Perdigão, Antônio Augusto De Toni, sabe bem disso. A empresa deu novo impulso à 
internacionalização nos últimos três anos, quando iniciou a venda no varejo (desde 1974 atendia 
preferencialmente a indústria). Agora, está prestes a desembarcar no Oriente Médio com uma 
linha de produtos processados - como nuggets, salsichas e mortadelas à base de frango. Mas teve 
o cuidado de esperar até dezembro, depois do fim do ramadã - o período sagrado para os 
muçulmanos, que ficam em completo jejum durante as horas claras do dia, dedicando-se à 
contemplação e à adoração de Alá. 
 
Por ser uma data móvel, fixada no nono mês do calendário lunar muçulmano - que neste ano teve 
início no final de outubro -, requer atenção especial. "Se não respeitássemos esse traço da cultura 
local, nossos produtos estariam fadados ao fracasso", diz Toni que, neste ano, descobriu ter um 



histórico com mais milhagens do que comandantes da companhia aérea em que viaja. O executivo 
está no ramo de exportação desde 1986. 
 
Toni foi um dos responsáveis pela troca do nome Perdigão por Perdix, em 2001. "Tínhamos 
dificuldade de fonética para trabalhar a marca Perdigão, uma vez que o uso do sinal til, em uma 
vogal, só existe em português", afirma. No Oriente Médio, a pronúncia soava como "Berdigal". 
"Com a marca Perdix, a abordagem ao consumidor final ficou muito mais fácil", diz Toni, que 
conta com agências locais para fazer anúncios na mídia impressa especializada, dirigida ao 
mercado, ou em outdoors, para o grande público. A identificação visual da marca é a mesma, só 
muda o nome. "No médio prazo, pretendemos expandir a comunicação da marca", afirma. O alvo 
mais recente da Perdigão no exterior foram as Filipinas, onde as atividades começaram em março. 
A Índia é o próximo. "Em janeiro, vamos acompanhar o presidente Lula em uma visita à Índia, 
que deve se tornar um consumidor dos produtos de frango e peru", diz o executivo, destacando 
que esse tipo de iniciativa estabelece um contato mais intenso entre os ministérios dos 
respectivos países, o que facilita o fechamento de acordos comerciais. 
 
Como cartão de visitas, a Perdigão explora o fato de ser brasileira. "O País é considerado 
referência em agronegócios", afirma, lembrando que, no episódio da doença da vaca louca, que se 
alastrou pela Europa, "o Brasil se saiu de forma galante", por apresentar ao mercado um boi 
herbívoro, que cresce livre no pasto, diferentemente dos animais europeus, que são confinados e 
se alimentam de farinha de carne (possível causa da doença). Da mesma forma, o material de 
divulgação da companhia brasileira mostra aves em um ambiente arejado e relativamente 
espaçoso, ao contrário do europeu, em que os animais, por conta do frio, ficavam em aviários 
completamente fechados e superlotados. Outro diferencial no exterior é a capacidade de 
rastreabilidade: em qualquer embalagem da Perdigão, é possível averiguar todo o histórico do 
produto, até a ração oferecida ao animal. 
 
Com exportação para 80 países, a Perdigão tem filiais na Holanda, nos Emirados Árabes e no 
Reino Unido, com escritórios próprios para fazer a importação e distribuição dos produtos pela 
Europa e pelo Oriente Médio. No Reino Unido, os seus produtos recebem marca própria de redes 
varejistas, numa operação conhecida como private label. Hoje, a Perdigão vende ao exterior R$ 
2,2 bilhões, o equivalente a 47% de seu faturamento. 
 
 
A outra cara da cosmética 
 
Na Natura, que intensificou seu processo de internacionalização em 1999, o faturamento vindo do 
exterior significa 3% do total, que foi de R$ 1,4 bilhão no ano passado. "Trata-se de um 
percentual relevante, considerando o tamanho do portfólio da Natura e o seu modelo de venda 
direta", diz o vice-presidente de negócios da fabricante de cosméticos, Alessandro Carlucci. A 
meta da companhia é alcançar 5% dentro de três anos. Para isso, planeja chegar a Paris na 
segunda metade de 2004, promovendo a estréia da marca para além do mercado latino. "A 
proximidade física e a compatibilidade cultural foram decisivas para focarmos os primeiros passos 
na América Latina", afirma Carlucci. Atualmente, a empresa está no Chile, no Peru, na Argentina e 
na Bolívia, mantendo operações de comercialização, marketing e distribuição de 70% do seu 
conjunto de produtos. 
 
A entrada no sofisticado mercado argentino, há quatro anos, foi um divisor de águas no comércio 
exterior da Natura. "Lá, na segunda maior economia latino-americana, poderíamos avaliar melhor 
nossa competitividade", diz o vice-presidente de negócios. Em 2000, foi lançada a campanha "La 
otra cara de la cosmética", que, assim como no Brasil, abdicava do uso de modelos para 
apresentar mulheres do mundo real. Carlucci conta que a empresa chegou com cuidado ao país, 
em que o estereótipo da beleza - da mulher loura, jovem e magra - é bastante difundido. 
"Fizemos uma pesquisa antes e tivemos uma surpresa muito positiva", lembra. "As mulheres se 



diziam cansadas de ver modelos como Cindy Crawford nas campanhas de cosméticos, que lhes 
soavam de maneira falsa", diz Carlucci. O slogan da ação da Natura era "Para mulheres que não 
posam; vivem. Que não parecem; são. E que olham para além do espelho". O sucesso da 
campanha, capitaneada pela agência local Diálogo, pôde ser medido em recall: em dois anos e 
meio, a Natura se tornou a sétima marca mais lembrada no mercado argentino, ao lado de 
concorrentes de peso internacional como Vichy e Lancôme. 
 
Da Argentina, a campanha foi exportada para o Peru, sob o comando da agência Causa. Já na 
estréia na França - em que a Natura está sendo assessorada pela agência de branding Garden & 
Partners -, a estratégia será outra. "Não escondemos, mas também não reforçamos na 
comunicação dos países latinos o fato de sermos uma empresa brasileira", aponta Carlucci. "Mas 
na Europa, especialmente na França, vamos explorar o conceito de biodiversidade brasileira como 
diferencial competitivo." Por isso, a Natura pretende abrir negócios no Velho Mundo com a linha 
Ekos - cuja comunicação, de apelo ecológico, tem altas chances de repercusão no mercado 
europeu. O modelo de venda direta também não será usado, uma vez que a empresa prefere 
trabalhar, neste primeiro momento, com lojas próprias. 
 
 
Um banco para brasileiros 
 
Um dos segmentos em que o Brasil se mostrou mais competitivo, fazendo com que os 
estrangeiros deixassem a desejar, foi o financeiro. A abertura de mercado dos anos 90 e o 
processo de privatização dos bancos estatais só fortaleceram potências como Bradesco e Itaú, que 
ao lado dos públicos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal formam o quarteto das maiores 
instituições financeiras do País.  
 
No caso do mercado externo, o representante brasileiro que se mostra mais avançado é o Itaú. Ao 
final de setembro deste ano, os investimentos consolidados no exterior somavam US$ 2,2 bilhões, 
incluindo atividades não financeiras. O capital foi aplicado na rede de pontos de atendimento e 
escritórios próprios fora do Brasil. O banco mantém agências nas Ilhas Cayman, em Nova York, 
em Buenos Aires (Banco Itaú Buen Ayre), escritórios de representação em Frankfurt e Miami, 
além dos bancos Itaú Europa (em Lisboa e na Ilha da Madeira) e Itaú Europa Luxemburgo, ambos 
controlados pela holding Itaúsa. Recentemente, a instituição fechou uma associação com o BBA e 
reforçou sua presença em Nassau, Montevidéu e Buenos Aires. Também o Itaú Europa inaugurou, 
em junho, sua agência em Londres. 
 
De acordo com a assessoria de comunicação do banco, o conceito por trás das campanhas é o de 
que o Itaú Internacional está preparado para atender empresas brasileiras que operam no 
exterior, assim como as companhias estrangeiras que tenham negócios no Brasil. A ampla 
presença nacional é ressaltada nas ações: uma rede com 3 mil pontos de atendimento e mais de 
18 mil caixas eletrônicos, que atende desde pessoas físicas até multinacionais de grande porte. 
"Reforçamos que, se o cliente precisa ter sucesso no Brasil, necessita operar com um banco com 
boa estrutura local", diz o Itaú em comunicado. As campanhas no exterior são unificadas e usam 
imagens que remetem ao Brasil. 
 
 
Empresa                                Perdigão 
Faturamento                         R$ 2,2 bilhões 
Países                        Escritórios na Holanda, nos Emirados Árabes e no Reino Unido; 
Exportação para 80 países   
Ações de comunicação           revistas especializadas; outdoors com a marca Perdix 
  
 
 



 Empresa                                   Natura 
 Faturamento                            R$ 42 milhões 
 Países                                       Chile, Argentina, Peru, Bolívia 
 Ações de comunicação             revistas femininas e TV 
           
 
 Empresa                                   Itaú         
 Faturamento                            R$ 8,87 bilhões* 
 Países                     Estados Unidos, Ilhas Cayman, Paraguai, Argentina, Uruguai,    
Luxemburgo, Portugal e Alemanha 
 Ações de comunicação               revistas especializadas 
 
  
Empresa                                    Petrobrás 
Faturamento                             R$ 4,5 bilhões** 
Países                                      Escritórios nos Estados Unidos e no Japão; unidades em Angola, 
Argentina, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos e Nigéria 
Ações de comunicação             eventos corporativos; patrocínios culturais, ambientais, sociais e 
esportivos; mídia especializada; marketing direto 
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