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Muitas empresas deixaram as fronteiras de seus países de origem e alçaram vôos em direção 
ao mercado mundial. Plantas foram construídas em uma dezena de países e seus produtos são 
consumidos nos quatro cantos do globo por aqueles que possuem poder aquisitivo para 
adquiri-los. Tais empresas, juntamente com uma diversidade de outros grupos empresariais, 
se tornaram transnacionais e multinacionais cujas marcas são mundialmente conhecidas. 
 
Num momento marcado pela crescente interligação econômica, processo conhecido como 
“globalização”, que espraia seus efeitos para as demais esferas sociais, buscar o internacional 
passa a ser uma saída e uma oportunidade para diversas empresas que se vêem às voltas com 
a concorrência externa.  
 
Esse é o caminho que muitas empresas brasileiras tiveram que descobrir, principalmente na 
década de 1990 com a abertura do mercado nacional. Hoje o Brasil já possui várias empresas 
que ganharam reconhecimento mundial, como a estatal Petrobrás e a mineradora Vale do Rio 
Doce.  
 
Ao se projetarem internacionalmente, essas empresas levam consigo valores e costumes que 
correspondem a uma infinidade de elementos que constitui a identidade de seus lugares de 
origem. Nesse caminho rumo aos diversos mercados, essas empresas “mundializadas” são 
identificadas como agentes da “globalização”, contribuindo para que as fronteiras sejam cada 
vez mais permeadas por valores de outras localidades, afetando as identidades nacionais. 
 
Como diz Stuart Hall, à “...medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a 
influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se 
tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural”. 
 
Nessa relação entre o local e internacional, podemos constatar tanto um crescente processo de 
uniformização de práticas ao redor do mundo, como também movimentos de defesa de suas 
particularidades, ou seja, o redescobrimento e a defesa das localidades. 
 
Podemos, entretanto, perceber um fenômeno que tem se desenvolvido nas entrelinhas desse 
processo de intercâmbio local/global. É o surgimento de uma nova forma de manifestação 
cultural que pode ser identificada como uma “terceira cultura”, processo do qual fazem partes 
as empresas multinacionais. 
 
O ingresso em um novo mercado por parte das empresas é favorecido pelo ambiente gerado 
pela globalização. Todavia, é possível constatar que, por mais aberta que possa ser uma 
determinada economia local, ainda residem nesses ambientes, características sócio-culturais 
locais. Assim, a multinacional, ou transnacional acaba tendo que se adequar de alguma forma 
à esse ambiente. O exemplo do Mc Donalds é claro. Quantos lanches tiveram que ter seu sabor 
alterado para se adequar ao paladar local? Quantas empresas automobilísticas tiveram que 
adaptar seus carros a costumes locais?  
 
O que esses casos representam é que por mais globalizada e reconhecida que seja a marca, 
ela enfrenta diversas barreiras culturais quando se coloca diante de outros povos.  
 
Esses entraves sociais acabam por gerar “terceiras culturas”. Como no exemplo acima, quando 
um lanche recebe uma modificação para se adequar ao gosto local, o produto ainda mantém 
algumas das características originais e incorpora características locais.  
 
Dessa forma, ao se adaptar à realidade local, perde parte de sua vinculação com o país de 
origem e, provavelmente, seria rejeitado caso retornasse a seu país com tais características. 
Assim, as marcas internacionalizadas acabam por serem “traduzidas” para as culturas locais, 
fazendo com que seus produtos, de certa forma, se desvinculem de seus países de origem.  
 



Porém, não se incorporam plenamente à cultura local por serem consideradas agentes do 
exterior. Esse seria o fenômeno de criação das “terceiras culturas” que recebem fluxos locais e 
globais, uma realidade à qual as empresas que visam atuar globalmente terão que se adaptar. 
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