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P
rojetar marcas nacionais no
Brasil é difícil e custa caro. E
as empresas que exportam
produtos acabados com suas
próprias assinaturas têm de
fazer isso também no exte-
rior - o que é ainda mais

complexo. Como anunciar na mídia de
massas exige investimentos vultosos,
antes de exibirem suas marcas na teli-
nha da TV ou nas páginas de veículos
de grande circulação estrangeiros as

companhias brasileiras trilham uma es-
pécie de caminho alternativo: promo-
vem ações que englobam desde sim-
ples participações em feiras de negó-
cios ou promoções em pontos-de-venda
até o radical "marketing de guerrilha"
(leia o quadro Ataque surpresa).

Entre um e outro extremo, o que
não falta é criatividade. A fabricante da
cachaça Sagatiba, que já nasceu miran-
do o mercado externo - seu slogan
internacional é Pure Spirit of Brazil -,
contrata um representante oficial para
divulgar sua bebida do tipo premium

em determinados círculos sociais no
exterior. Esse "embaixador" (atualmen-
te o queniano John Gakuru, que vive na
Inglaterra), um barman de renome
internacional, viaja pelos países onde a
Sagatiba pretende se consolidar, divul-
gando a marca a outros barmen e a pro-
fissionais do ramo de bebidas: "É um
contato estratégico", diz Flavio Stadnik,
diretor de marketing da companhia.

A fabricante de instrumentos musi-
cais Weril adota estratégia semelhante:
vale-se de músicos destacados para se
aproximar de seu público-alvo em ou-



tros países, como integrantes da Or-
questra da RAI (Radio Televisione Ita-
liana) e da Lincoln Jazz Center, de Nova
York: "Esses músicos podem ter instru-
mentos de qualquer marca. Ao usarem a
nossa, a valorizam", diz Roberto Wein-
grill Jr., diretor comercial da companhia.

A Weril apresenta seus produtos aos
profissionais para que atestem sua qua-
lidade e, posteriormente, se disponham
a promovê-los. Podem, por exemplo,
adotá-los por meio de contratos, caso do
americano Vincent Gardner, da Lincoln
Jazz Center. "Já o instrumentista italiano
Paolo Bocabela, da RAI, adotou nossos
instrumentos espontanea-
mente. Gostou da marca
quando a conheceu em
um evento de música
brasileira que orga-
nizamos na Itália",
conta Weingrill
Jr., lembran-

do que no ano passado 30% do fatura-
mento (de R$ 25 milhões) da compa-
nhia veio do mercado externo, princi-
palmente dos EUA e da Europa.

Leque amplo. Mas as empresas tam-
bém recorrem a táticas mais conven-
cionais, que são inúmeras. A Sagatiba já
investe em mídia de massas em alguns
mercados (Inglaterra, Grécia, Alema-
nha e EUA) e ainda promove degusta-
ções junto ao consumidor: "Em feverei-
ro deste ano, realizamos uma degusta-
ção no aeroporto de Heathrow, em
Londres, e Sagatiba colocou-se como a
marca de destilado mais vendida no

duty free durante o evento, superando
uísque e vodca", conta Stadnik.

Presente em 13 países, como

EUA, Alemanha, Grã-Bretanha, Fran-
ça e índia, e em lojas duty free de vá-
rios outros, a Sagatiba obtém hoje no
exterior cerca de 35% de seu fatura-
mento, mas o objetivo é atingir os 50%.
As ações de marketing para alcançar
essa meta estão contempladas no pro-
grama de investimentos da empresa,
de R$ 40 milhões até 2008, segundo
Stadnik.

Já a Weril investiu US$ l milhão
somente em comunicação no exterior,
nos últimos três anos, segundo Wein-
grill Jr. Apesar do esforço, a participa-
ção das exportações em seu fatura-
mento deve diminuir este ano de 30%
para 20%, segundo o executivo, pelos
mesmos motivos que têm prejudicado
vários outros setores da economia -
concorrência chinesa, legislação brasi-
leira de exportação e câmbio valoriza-

do. "O mais complicado em marke-
ting internacional é o planejamento.



E é difícil planejar sem saber como evo-
luirá o câmbio ou a concorrência chine-
sa", explica ele.

Popularidade, ícone do esforço de
fortalecimento de marcas brasileiras
no exterior, a Havaianas está consu-
mindo este ano US$ 15 milhões em
marketing, apenas nos EUA, onde se
concentram 15% das vendas externas
da sandália, conhecida por 25% dos
americanos e distribuída atualmente
em quase 80 países, segundo Carla
Schmitzberg, diretora da unidade de
negócios Havaianas.

Essa popularidade nos EUA ainda
não é suficiente para justificar divulga-
ção em mídia eletrônica, reconhece a
executiva: "A atual campanha naquele
país, lançada em junho, inclui mídia
exterior, mídia impressa e filmes na
internet".

Já a Grendene optou por promover
globalmente duas marcas: Melissa e

Ipanema by Gisele Bündchen, em cuja
publicidade investe 8% a 9% das respec-
tivas receitas anuais (no mercado
doméstico e externo). No ano passado,
a empresa faturou com exportações a
cerca de 60 países aproximadamente
R$ 190 milhões brutos (13% do total de
suas vendas), 40% mais que em 2005.

Para esse desempenho, contribuí-
ram participação nas principais feiras
do setor calçadista, propaganda em re-
vistas especializadas e o emprego em
larga escala de assessoria de imprensa,
relações públicas e materiais de ponto-
de-venda. A internet é ainda uma ferra-
menta "extremamente útil" para a mar-
ca no exterior, segundo Dóris Wilhelm,
gerente de relações com investidores
da Grendene.

A empresa também costuma recor-
rer a táticas mais agressivas. Em março
deste ano, por exemplo, organizou uma
entrevista coletiva em Madri, Espanha,
com a presença de Gisele Bündchen,

para promover a sandália para a qual a
top empresta o nome. A estratégia ain-
da contou com material de ponto-de-
venda, anúncios em revistas especiali-
zadas e na internet.

Varejo. Já para a Papaiz, as ações mais
bem-sucedidas no exterior são as itine-
rantes, voltadas para o treinamento de
profissionais do varejo que comerciali-
za suas fechaduras e cadeados e os
componentes para esquadrias de alu-
mínio da marca Udinese, também do
grupo, de acordo com Ricardo de Mel-
lo Franco, do conselho de administra-
ção da companhia. A Papaiz exporta
regularmente para cerca de 30 países
em todos os continentes. No ano pas-
sado, as vendas externas alcançaram
cerca de 15% de seu faturamento, de
R$ 170 milhões. "Internacionalização
de marcas é um processo difícil e



lento, mas possibilita posição competi-
tiva mais sustentável no longo prazo",
diz Mello Franco.

A rede de joalherias H.Stern ini-
ciou esse "processo lento" há várias
décadas. Hoje, seus produtos podem
ser comprados no exterior em 80 lojas
próprias e em outras 100 multimarcas.
Christian Hallot, embaixador da marca
H.Stern, diz que a primeira grande
ação de marketing internacional da
marca foi a criação, nos anos 1950, de
garantia para o cliente trocar, em seu
próprio país, mercadorias adquiridas
em qualquer loja da rede. Ele acredita
que o próprio ponto-de-venda é uma
ferramenta importante na internacio-
nalização: "Com uma loja atraente e
bem-localizada, provavelmente haverá
menos necessidade de propaganda".

Cultura. A Papaiz, diz Mello Franco,
discute as ações com seus distribuido-
res internacionais. Essa colaboração
pode facilitar a eventual necessidade de
adequação da comunicação à cultura
local, segundo Dóris Wilhelm, da Gren-
dene. Por trabalhar, sobretudo com as-
sessoria de imprensa e peças de ponto-
de-venda, a empresa não corre grande
risco de ferir suscetibilidades e por isso
não costuma alterar suas campanhas -
cuida basicamente de respeitar regras
mais gerais, como a que desaconselha
modelos seminus em anúncios veicula-
dos em países muçulmanos.

As maiores modificações são feitas
nos próprios produtos. Podem-se alterar
cores (algumas são rejeitadas em deter-
minados países) ou dimensões - por
exemplo, os calçados para as japonesas

são normalmente um pouco menores.
Para promover uma comunicação

mais afinada com os americanos, a Al-
pargatas recorreu, inclusive, a uma
agência de publicidade dos EUA, o
escritório de Nova York da BBDO (no
Brasil associado à Almap), o qual criou
para a atual campanha da Havaianas
naquele mercado o slogan Feet dream
too (Pés também sonham).

Para Mello Franco, da Papaiz, antes
de decidir-se pela internacionalização de
uma marca, a empresa tem de ter clare-
za sobre seus objetivos, motivação, dis-
posição e disponibilidade de recursos
humanos e financeiros. E não pode jul-
gar, por antecipação, que o processo cus-
tará caro: "Nada é oneroso se está vincu-
lado a um projeto comercial, cujos resul-
tados são sempre mensuráveis". •••
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