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Ao longo do tempo, o comércio imperou na civilização mundial como a fonte de trocas e 
vendas, as grandes potências da época desbravaram os desconhecidos continentes com o 
objetivo de lucrar com as novas descobertas. Esse processo elevou acentuadamente a 
formação da economia para regulamentar os ganhos e perdas, acima de tudo determinou-se o 
férreo domínio dessas potências na manutenção de uma liderança global. 
 
Contudo esse episódio predominou durante um certo período, bem como, foi um aspecto 
determinante para a ocorrência da Revolução Industrial, ditando novos mecanismos para 
difundir as inéditas normas do comércio mundial. 
 
Transportando-se para a realidade, os fatos provam que surgiram inúmeras indústrias, em 
conformidade com as reais dimensões do crescimento industrial. Substancialmente, o presente 
é a prova mais concreta que delimita as transformações lastreadas pela amplidão comercial 
vivenciada neste último século. 
 
Descritos os principais fatores desse fenômeno histórico, o fator desafiador das empresas 
brasileiras para competir no mercado mundial é a importância elementar de uma reconhecida 
"marca". No curso dessa fundamental identidade de seu "produto" ou da "razão social" que 
dispõe dessa marca, a empresa vislumbrará novos horizontes e assegurará a credibilidade de 
competir num mercado repleto de tantas outras poderosas "marcas". 
 
Decerto, a impiedosa imagem negativa do Brasil no cenário internacional, é um ponto 
agravante das empresas nacionais para disputar uma fatia no mercado global, dentre tantas 
inclinações ideológicas que o País brasileiro é taxado, em conseqüência disso, acalentamos a 
esperança de difundir a nossa marca brasileira em longo prazo para conduzir o leme dessa 
realidade para uma outra dimensão de natureza positiva. 
 
No curso desse reconhecimento internacional da marca brasileira, o interesse primordial deve 
estar focado na orientação mestra de um marketing inteligente, sendo que as empresas têm a 
urgente necessidade de uma estrita observância dos requisitos de qualidade, embalagem 
apropriada e certificações específicas para fortalecer a marca dos produtos e empresas 
brasileiras. 
 
Portanto, o primeiro aspecto para concretizar a importância de uma marca, é absolutamente, 
entender a simbologia que ela representa para o mercado, a visão estratégica desse aspecto é 
o entendimento de uma marca em certos momentos resultar na conquista de inúmeros 
benefícios. Contudo, noutras situações a marca pode representar um oceano de fracassos 
devido à ausência de fatores que ocorreu sem a aplicação dessa visão estratégica. 
 
Quanto ao sucesso de algumas marcas, pode-se constatar que elas ficam enraizadas no 
cotidiano da sociedade, a popularidade alcançada por uma brilhante conquista, demonstra que 
algumas nomenclaturas das marcas substituem mentalmente outras marcas que possuem o 
mesmo produto. 
 
Apesar da existência das marcas nacionais com grande destaque em nosso País, infelizmente, 
a minoria delas tem o reconhecimento internacional, as demais marcas ainda buscam atender 
a inúmeras regras e requisitos específicos para atender o rigoroso comércio internacional. 
 
A marca ainda tem como relevante importância, a identificação da empresa e do produto que 
lançará ao mercado, a sociedade consumidora requer essa postura das empresas para 
assimilar a necessidade daquilo que está sendo comercializado. Afinal, a identificação da marca 
e a aceitação do consumidor são o ponto chave para que o produto possa ser estabelecido 
numa amplitude de outras marcas poderosas. 
 
 



Todavia, a vida útil de uma marca buscará, permanentemente, atender aos anseios das 
pessoas, pois as exigências dos países são alcançar cada vez mais o reconhecimento 
internacional, para desfrutar os lucros daquilo pesadamente investido em tecnologia avançada 
e do marketing. 
 
Por sua vez, a marca deixou de ser apenas a simbologia de uma empresa ou determinado 
produto, para tanto, a credibilidade resultante do sucesso de uma marca representa outros 
elementos chaves onde a qualidade, a excelência, lucro, etc, sejam a união de objetivos 
determinantes para o reconhecimento da marca perante o cenário internacional. 
 
Deste modo, o sucesso de uma marca é o ponto chave para as empresas brasileiras lançarem 
seus produtos com qualidade e assim em longo prazo, estará se consolidando o 
reconhecimento internacional. 
 
No mundo globalizado para que uma marca consiga ingressar no acirrado mercado 
internacional, as empresas brasileiras necessitam aplicar diversas estratégias para alcançar o 
tão almejado reconhecimento internacional. Isso implica, essencialmente, na disponibilidade de 
investimentos, tempo e capacidade intelectual para desenvolver produtos qualificados unidos a 
uma forte marca. 
 
É neste sentido que a sintonia entre os setores envolvidos (governo, empresas e sociedade) 
tenham uma excelente comunicação e objetivos semelhantes para o sucesso de tanto esforço 
empregado nessa longa caminhada. 
 
Atenciosamente, a marca deverá ser bastante estudada para que não ocorra rejeição no 
cenário internacional devido ao significado que ela possa representar no país onde for 
comercializada.  
 
Nesse ponto interessante, a "diplomacia empresarial" é uma ferramenta adequada para o 
entendimento da magnitude dos hábitos culturais, sociais e as relações internacionais entre os 
países envolvidos. O significado de uma marca poderá abrir portas para a empresa no mundo, 
mas também uma marca mal elaborada pode ser a derrota para aqueles que não atentarem 
aos detalhes assinalados pela cultura de um outro país. 
 
Por fim, o comércio internacional convive em constantes transições e a abertura de novos 
mercados faz com que apareçam diversas turbulências econômicas, deste modo, as empresas 
devem estar atentas aos fenômenos mundiais, que fazem a todo o momento surgir um "global 
player" no tabuleiro do mercado internacional. 
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