


O cartão
de visitas
Toda marca global exige muita pesquisa para torná-la

compreensível e atrativa em línguas e culturas estrangeiras

por Alexsandro Vanin

A marca é um dos bens mais vali-
osos de um empreendimento. A par-
tir dela consumidores tecem opiniões
sobre o produto ou serviço e também
sobre a empresa. A marca é a alma,
deve deixar transparecer qualidades
e diferenciais, deve mostrar valores
intrínsecos, cultura e personalidade.
E se a aspiração é ser uma marca glo-
bal, ela precisa ser compreensível e
atrativa em outras línguas e culturas,
e não ter nenhuma conotação que
possa parecer ofensiva. A chave de
todo esse processo é a pesquisa in-
tensa dos mercados-alvo e a avalia-
ção constante de seu desempenho. "É
preciso mergulhar de cabeça, conhe-
cer a fundo o país onde se pretende
vender", diz Marcos Cobra, profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e um dos principais autores
brasileiros sobre marketing e vendas.

O trabalho de pesquisa começa
com a identificação de mercados onde
haja demanda. Segundo Cobra, os

mercados são receptivos a produtos
e serviços de que ele necessita. Uma
vez conhecido o mercado-alvo, é pre-
ciso destrinchá-lo, compreender tudo
sobre ele: motivações, anseios e ne-
cessidades, cultura, linguagem, legis-
lação, costumes, tradições, crenças,
qualquer característica que o diferen-
cie de outro. "Ao definir o alvo de
mercado, é necessário concentrar
suas forças, é preciso saber como e
onde atacar para ganhar a guerra", diz
Antônio Carlos Giuliani, professor e
coordenador do curso de mestrado
em Administração da Universidade
Metodista de Piracicaba (Unimep).

A estratégia de combate envolve
principalmente a criação ou adapta-
ção de uma marca para que ela aten-
da ao perfil traçado. Isso pode exigir
até mesmo modificações nas carac-
terísticas físicas do produto ou no seu
processo de fabricação. O Boticário,
por exemplo, ao entrar no México,
priorizou cosméticos com cores mais

vivas e fragrâncias vigorosas, ao con-
trário das suaves colônias que são
característica da empresa no Brasil.
Já a Sadia é uma das marcas mais
respeitadas no Oriente Médio por res-
peitar costumes religiosos locais no
momento de abate dos animais e em
outras etapas da produção.

Nome inteligível
Segundo Giuliani, a marca deve

apresentar claramente os benefícios
oferecidos pelo produto e sua cono-
tação deve ser positiva, retratando fa-
cilmente a imagem do produto ou da
organização. Um dos primeiros cui-
dados nessa etapa é que o nome seja
inteligível e não ofensivo quando tra-
duzido - cores de logotipo e frases
de slogans seguem o mesmo precei-
to. Uma falha clássica foi a estréia
do refrigerante Coca-Cola na China,
no final dos anos 90. Preocupados
com a semelhança fonética, os exe-
cutivos lançaram o produto com o
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nome Ke Kou Kela, sem perceber que
a palavra significa "égua recheada de
cera". Após um rápido e intenso pro-
cesso de pesquisa, que envolveu a
análise de 40 mil ideogramas, a mar-
ca foi rebatizada de Ko Ko Ka Le,
cujo significado é "felicidade na
boca". Um cuidado assim teve a Mit-
subischi ao lançar o utilitário Pajero
em alguns países latinos, onde a pa-
lavra designa masturbação e por isso
o carro foi rebatizado de Montero. O
Fox, automóvel da Volkswagen, no
México foi lançado como Lupo, para
evitar a semelhança com o nome do
presidente Vicente Fox.

Depois de elaborada uma marca
que atenda a todas essas caracterís-
ticas, é fundamental registrá-la, as-
sim como o seu domínio na inter-
net, tanto no país de origem quanto
no de destino. Essa é uma forma de
proteger legalmente a marca, segun-
do Giuliani. Aliás, além dos aspec-

tos culturais, os aspectos legais de-
vem ser estudados com muita aten-
ção, como as leis e regulamentos
que regem as especificidades do pro-
duto ou serviço, por exemplo.

O trabalho ainda inclui a pesquisa
e definição de distribuidores, pontos-
de-venda, preço e logística. Atender
prazos de emissão de documentos e
entrega de mercadorias é essencial.
"Credibilidade é uma questão decisi-
va para quem deseja exportar", diz
Giuliani. Outro fator crucial são as
ações de pós-venda, assim como a
avaliação periódica da marca e do
mercado, que podem indicar a neces-
sidade de correções no processo ou
novas oportunidades de negócio.

Comunicação diferenciada
A comunicação completa o rol de

etapas. Segundo Sheila Farah, sócia-
proprietária da Neat - Construção de
Marcas, é a comunicação que mate-

Sheila: procura por produtos com ingredientes exóticos originários de plantas

Marcos Cobra : "É preciso
conhecer a fundo o país
onde se pretende vender"

rializa a marca. A Neat, especializada
em desenvolvimento de marcas, criou
algumas exclusivamente para expor-
tação: a Amazon Secrets e a Amazon
Natural Spring Water, além de outra
de cachaça e uma de café, ainda não
lançadas. A linha de produtos para
banho da Amazon Secrets foi lançada
no mercado europeu no começo de
abril, durante a Cosmoprof, uma das
maiores feiras de cosméticos do mun-
do, que ocorre na cidade de Bologna.
Para a campanha de lançamento da
linha, a Neat escolheu a modelo de
origem indígena Suyane Moreira, que
tezm em seu currículo passagens pe-
las passarelas de Nova Iorque, Paris
e Londres. Suyane já fez campanhas
para as grifes Dior, Maybeline e
M.Officer.

Segundo Sheila, a marca vem
sendo desenvolvida há mais de dois
anos e essa linha não será vendida
no mercado brasileiro. Em uma pes-
quisa de mercado no exterior, foi
identificada a procura por produtos
com ingredientes exóticos originári-
os de plantas, com aromas e imagens
da natureza, com alma brasileira.
"Por isso investimos em produtos da
Floresta Amazônica para diversos



segmentos", diz a executiva.
A linha Amazon Secrets foi desen-

volvida a partir da combinação de bál-
samos e raízes da Floresta Amazôni-
ca. A linha é composta de nove pro-
dutos: sabonete líquido, óleo de ba-
nho, loção hidratante, água de colô-
nia, shampoo, condicionador, creme
de tratamento, body scrub e sabonete
em barra. Toda a matéria-prima utili-
zada em sua composição tem o certi-
ficado do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), que confere a
qualidade de procedência e a autori-
zação de extração. "Na verdade, Ama-
zon Secrets é mais do que uma mar-
ca de cosméticos, é um conceito",
diz Sheila. A grife inclui CDs, livros,
fotografias e camisetas.

Quebra de resistência
Entre os países mais receptivos

a produtos brasileiros, na opinião de
Giuliani, temos: África do Sul, Rús-
sia, China, Japão, Alemanha, Itália,
Portugal, França, Espanha, Inglater-

Antonio Carlos Giuliani:
saber como e onde atacar
para ganhar a guerra

ra, Estados Unidos, Canadá, Austrá-
lia e Irlanda. Agora, para quebrar a
resistência, a palavra de ordem é di-
ferenciação. Já os produtos com
maior aceitação são calçados, moda,
alimentação, carnes, cachaça, café
e produtos agrícolas. "Para os pro-
dutos serem aceitos no mercado ex-
terno é necessário muito profissio-
nalismo e ter uma aceitação da mar-
ca Brasil, além de investimentos para
se posicionar e criar demanda sele-
tiva", diz Giuliani.

Todo esse processo de criação de
marca tem um custo razoavelmente
elevado, e a sua colocação e posici-
onamento no exterior exige paciên-
cia e planejamento. A Ambev é um
exemplo. Formada pela Brahma e pela
Antarctica, após fusão em 1999, a
empresa passou a explorar o poten-
cial internacional do Guaraná Antarc-
tica. Com um minucioso trabalho
institucional, a empresa espera fazer
do guaraná uma das dez marcas de
refrigerantes mais vendidas no mun-
do nos próximos 15 anos, por meio
de muitas ações em mercados testes
como Porto Rico, Espanha, Portu-
gal, Japão, incluindo ações pontuais

de vendas, monitoramento de con-
sultorias de mercado e patrocínios
de eventos esportivos. Sheila diz que
muitas vezes o retorno financeiro de
um projeto piloto não é tão impor-
tante quanto o que se levanta de in-
formações a partir dele.

Tudo isso pode ser em vão, no en-
tanto, se a empresa não for compro-
metida com questões sociais e ambi-
entais, se não tiver uma postura éti-
ca. "Hoje, ao pensar em uma marca,
ela deve refletir a reputação social da
empresa", diz Giuliani. É uma preo-
cupação constante em manter o pro-
duto sustentável, adaptado ao merca-
do e rentável, agregando valor às ex-
portações do Brasil. "Marca tem que
ter identidade brasileira e padrão in-
ternacional", sintetiza Sheila.

Fonte: Empreendedor, ano 11, n. 127, p. 46-49, maio 2005.




