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Para especialista francês, é mais importante possuir mercados do que fábricas 
 
Por que os produtores brasileiros de suco de laranja não comercializam o produto lá fora com as 
próprias marcas? "Porque já são ricos." A resposta, em tom provocativo, foi dada em São Paulo 
pelo professor francês Dominique Turpin, do Instituto Internacional de Desenvolvimento de 
Gestão (IMD), com sede em Lausanne, na Suíça. Autor de mais de 50 livros, artigos e ensaios 
sobre estratégia e marketing, Turpin tem uma justificativa para a pouca disposição de muitas 
empresas brasileiras de brigar por suas marcas lá fora: "Por que iriam correr o risco de investir 
pesado para enfrentar a forte concorrência internacional quando têm aqui dentro um mercado tão 
grande a seu dispor?" Para Turpin, essa pode ser, no longo prazo, uma escolha ruinosa. "É cada 
vez mais importante possuir mercados do que fábricas", diz. "E a única maneira de obter isso é 
por meio de marcas dominantes." Eis uma amostra do que pensa Turpin.  
 
Sobre como criar uma identidade 
"Ao lançar uma campanha publicitária, as empresas têm de partir de premissas verdadeiras. Se o 
Brasil for vendido como um país high tech ou como o centro da biotecnologia no mundo, não vai 
dar certo. Portanto, é fundamental que a mensagem seja crível, porque, se o cliente não acreditar 
na informação que está recebendo, adeus. É fundamental fazer sondagens para ver como o Brasil 
é percebido lá fora e quais são os apelos associados ao país. Em geral, é visto como o lugar onde 
as pessoas são felizes e gostam de se divertir. Além disso, a natureza pode ser uma aliada 
poderosa para o Brasil devido a seu apelo na divulgação de produtos ecológicos.  
 
Sobre a importância de ter identidade própria 
"A Benetton virou uma celebridade porque descobriu uma maneira muito própria de se diferenciar 
dos concorrentes. Pode ser que tenha exagerado na dose, mas atraiu a atenção. A palavra-chave 
é diferenciação. Por que você compra gasolina da Shell, da BP ou da Total? Numa viagem de carro 
de longa distância, o motorista normalmente pára num posto de gasolina para abastecer o carro, 
mas também porque ele ou alguém que o acompanha deseja usar o banheiro. Essas empresas 
descobriram que as mulheres dão importância enorme à limpeza dos banheiros. A BP lançou uma 
campanha na qual garantia que os banheiros de seus postos de gasolina eram os mais limpos da 
França. A companhia vende gasolina, mas resolveu destacar a limpeza de seus banheiros. As 
empresas freqüentemente não percebem que vendem muito mais do que o mero produto que 
imaginam ter para comercializar. 
 
Sobre como se cria a competição 
"Onde estão as multinacionais mais globais do planeta? Elas tendem a estar em países pequenos 
da Europa, como a Suíça e a Holanda. Caso, por exemplo, da Philips, da Shell, da Novartis e da 
Nestlé. São empresas que tiveram de construir do zero sua reputação para crescer. Já as 
empresas brasileiras não precisam se dar ao trabalho de mostrar a cara e brigar pelos seus 
produtos lá fora. A Hering é um caso muito interessante. Tinha todo o potencial para se tornar 
uma nova Benetton. Vi algumas lojas na Argentina e no Uruguai, mas talvez não tenha sido ativa 
o suficiente fora do Brasil. 
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