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Muitos acreditam que em pouco tempo haverá apenas marcas globais nos nossos supermercados, 
lojas e corações. Pedimos permisssão para discordar: diversas marcas locais vão sobreviver e 
continuar prosperando. O objetivo deste artigo é mostrar porquê.  
 
Podemos dividir o raciocínio da seguinte maneira:  
· há fortes razões para que as marcas globais continuem avançando  
· mas também há fortes razões para a preservação de marcas criadas no Brasil.  
 
Vamos lá: quais são as principais razões para que as marcas globais continuem avançando entre 
nós? 
 
I. A primeira e mais óbvia são os benefícios de escala que rateiam custos de desenvolvimento, de 
comunicação, de gerenciamento etc. Só a insensatez corporativa recomeçaria do zero em outro 
país quando é possível transferir para além das fronteiras originais.  
 
II. Outro ponto: quando as marcas estão longe de sua casa de origem elas podem contar com 
plataformas de mídia e de distribuição que se estenderam no planeta.  
 
III. Há cada vez mais segmentos de pessoas com habilidades e valores globais, sem que isto 
anule sua personalidade nacional.  
 
IV. Por mais que possamos negar, nós e vários outros povos de países em desenvolvimento 
somos “malinchistas”. O “malinchismo” é a ingênua mas poderosa síndrome da paixão pelo que 
vem do primeiro mundo. A Malinche, uma das amantes de Cortez, amava o que ele trazia da 
Espanha para ela. É incalculável quanta participação de mercado o “malinchismo” já ajudou as 
marcas globais a conquistarem!  
 
Bem, essas são razões muito fortes para o avanço das marcas globais. No entanto, temos 
observado que muitos executivos de multinacionais, que administram fortes marcas regionais, 
estão vivendo o seguinte drama:  
 
“Faz sentido mesmo esse processo de globalização das marcas no meu caso?  
Será que na busca desses benefícios - como as tais economias de escala - não estou matando 
nossa fonte de receitas no Brasil? Isto não é loucura?” 
 
A pergunta é boa. E nos tem sido feita de forma cada vez mais freqüente. Por isso escrevemos 
esse artigo, propondo 4 situações em que, mesmo sem contrariar o movimento globalizante, vale 
a pena pensar com mais calma antes de eliminar uma determinada marca local. 
 
Situação I – Mercados que valorizam mais a “tradição” e exibem poucas mudanças de produto ao 
longo do tempo (e portanto não são percebidos como sendo de alta inovação) 
 
Há mercados de alta inovação - como eletrônicos e moda, por exemplo – que se beneficiam muito 
do “espírito global”. Por outro lado, se a empresa atuar em mercados muito tradicionais, talvez 
valha a pena manter a marca local. Por exemplo, as marcas de café brasileiras que foram 
incorporadas a empresas internacionais foram, sabiamente, mantidas. E mais: será que alguém 
teria peito para matar a marca Tio João e substituí-la por um player global ? 
 
Situação II – Mercados em que o ciclo de recompra é longo. 
 
 



Imaginem como é difícil abandonar marcas locais em cenários como este. Uma determinada 
marca de tintas, por exemplo. É só pensar de quanto em quanto tempo nós nos dispomos a pintar 
de novo a casa ou apartamento onde moramos e, portanto, como os contatos com marcas nessa 
categoria estão separados por longos períodos de tempo. 
 
Situação III – Mercados que podem se beneficiar do “sentimento de orgulho nacional” 
 
Há mercados que, por diversas razões, estão muito enraizados em nossa nacionalidade. São parte 
de nossa linguagem e parte de nosso “curriculum vitae” de brasileiro. Por mais que saibamos 
reconhecer, racionalmente, o valor, tradição e qualidade industrial de cervejas européias e 
americanas, é difícil imaginar a mesa de bar ou o carrinho de supermercado cheios de marcas 
estrangeiras.  
 
Situação IV – Mercados em que o processo de globalização de marcas parece inexorável, mas tem 
na mira marcas locais de alto prestígio e reputação. 
 
Marcas como Arno e Walitta convivem com grupos internacionais fortes e respeitados. Não 
sabemos e nem nos atrevemos a fazer qualquer consideração sobre os planos dessas empresas. 
Mas imaginem se amanhã elas estivessem fora das prateleiras e corredores de lojas de 
eletrodomésticos e hipermercados. E em seu lugar, encontrássemos competidores globais apenas. 
Nada contra eles. Porém, podemos antecipar o sentimento de vazio de muitos compradores na 
ausência de marcas como aquelas.  
 
Em resumo: achamos que, isoladamente, qualquer uma das duas direções - movimento 
globalizante ou manutenção das marcas locais - é ingênua e precipitada.  
 
As marcas globais continuarão ocupando posições fortes no mercado e avançando onde elas têm 
um papel a desempenhar. Esqueçam qualquer traço de esquerdismo xenófobo, nós estamos 
definitivamente integrados no circuito internacional.  
 
Por outro lado, abandonem também qualquer visão romântica ou saudosista em relação às 
marcas locais. Elas permanecerão simplesmente porque em muitos casos são mais capazes de 
garantir importantes fluxos de caixa para seus detentores. Permanecerão porque os consumidores 
procurarão por elas nos pontos-de-venda.  
 
Tão louco e adolescente quanto achar que as marcas globais deixarão de avançar em nosso 
mercado é supor que elas ocuparão todos os espaços em nosso mercado local! 
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