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Marcas que ficam
Especialista do IMD avalia a chance de consolidação das marcas brasileiras
no mercado global e diz que o segredo é a originalidade: "Qualquer tentativa
de copiar o concorrente está destinada ao fracasso" JULIANA GARÇON

uem compara o tama-
nho da economia do
Brasil, a oitava do pla-
neta, com a quantidade
de marcas de produtos

nacionais conhecidas ao redor do
mundo constata um desnível abis-
sal. Conta-se nos dedos das mãos a
quantidade de marcas locais com
presença internacional consolida-
da. Por quê? Parte da explicação, é
claro, está nos problemas históricos
que, durante décadas, mantiveram
o Brasil isolado dos demais merca-
dos. Outra parte, conforme observa
o francês Dominique Turpin, pode
estar na própria maneira com que
as companhias se apresentam para
a competição global. Muitas delas -
e não apenas as brasileiras — acredi-
tam que "construir uma marca" é o
mesmo que "fazer propaganda". Isso
está errado.

Professor de estratégia e marke-
ting no International Institute for
Management Development (IMD),
de Lauzane, na Suíça, Tupin tem
acompanhado o esforço das em-
presas brasileiras para tornar suas
marcas conhecidas em outros pa-
íses. Ele considera exemplar, por
exemplo, o caso das sandálias Ha-
vaianas — pela capacidade de "des-
dobrar dezenas de variações sobre
um item aparentemente simples". E
acompanha, também, o esforço que
empresas como Hering, Sadia e Na-
tura vêm fazendo para tornar suas
marcas conhecidas. Leia a seguir
algumas de suas opiniões:
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A visão que se tem de um país se re-
flete na imagem de suas empresas -
A reputação de um país afeta, segura-
mente, os negócios das companhias
nele instaladas. Pense, por exemplo,
em marcas como Coca Cola, Marl-
boro e Apple, três das mais valiosas
do mundo. Todas têm uma imagem
relacionada com valores america-
nos. O "mundo de Marlboro", a "li-
berdade da Coca-Cola", ou, no caso
da Apple, a "criatividade do Vale
do Silício". Da mesma maneira, as
montadoras BMW, Mercedes Benz
e Audi estão ligadas à tecnologia

alemã. Sony e Toyota são símbolos
da excelência japonesa em inovação
e manufatura. A Armani se constrói
na sensibilidade italiana para design,
elegância e sofisticação. São exem-
plos de influência da imagem do país
sobre suas empresas.

E o Brasil? -No caso do Brasil, poucas
companhias se apoiam na imagem
do país. Poucas se ligam a atributos
como a importância da natureza, as
praias, o futebol. Na minha opinião,
a chance de tirar proveito dos atri-
butos nacionais está especialmente



aberta para a indústria de moda. Ou-
tras empresas, de outros setores, tam-
bém podem procurar essa associação.
Acredito, por exemplo, que a mudan-
ça do nome da Companhia Vale do
Rio Doce para Vale foi um bom mo-
vimento nessa direção. É muito difí-
cil para quem não domina a língua
portuguesa sair falando Companhia
Vale do Rio Doce. A nova marca é in-
teressante, mais simples e mais bra-
sileira. Faz menção ao país ao mesmo
tempo que diz "somos mais que uma
companhia brasileira, somos verda-
deiramente internacionais".

A dificuldade das marcas brasileiras
no mundo - Não há muitas marcas
brasileiras conhecidas fora do Brasil.
Principalmente no campo das com-
panhias fabricantes de produtos de
consumo rápido, de bens duráveis
e não-duráveis. Curiosamente, al-
gumas das marcas brasileiras mais
conhecidas no mundo estão na in-
dústria pesada: Petrobras, Embraer,
Tigre e a própria Vale. Ou no setor
de serviços, como Itaú, Bradesco e
Banco do Brasil.

Por quê? - Houve poucas tentativas
de companhias como Hering ou Sa-
dia de buscar construir uma identi-
dade fora do Brasil, talvez porque
estivessem focando, primeiro, o su-
cesso no enorme mercado domés-
tico. Três exemplos merecem uma
análise: Natura, Havaianas e Bunge
estão agora construindo marcas de
sucesso fora de casa. A Bunge tem
êxito vendendo produtos como mar-
garina vegetal na Europa Central,
sem falar de suas raízes brasileiras
(criada em 1818 na Holanda, a com-
panhia chegou ao Brasil em 1905
como sócia minoritária do Moinho
Santista). Já a Natura está fazendo
um excelente trabalho na constru-
ção de uma imagem em torno de
valores ligados ao Brasil - natureza,

Amazônia, plantas, exotismo. É re-
lativamente mais fácil para a Natura
se apoiar na herança brasileira - as
mulheres brasileiras são reconheci-
das globalmente por sua beleza e o
Brasil é reconhecido por sua nature-
za e pela variedade de espécies que
só crescem na floresta amazônica.
As Havaianas também têm feito ex-
celente trabalho em torno das praias
brasileiras e das sandálias da moda.
Certamente, outras companhias
poderiam se fundamentar nas ima-
gens que identificam positivamente
o Brasil no exterior — natureza, es-
tilo de vida, sossego etc.

Sobre a possibilidade de o Brasil
se tornar conhecido como berço de
marcas inovadoras - O sucesso de
companhias de alto desenvolvimento
tecnológico, como a Embraer, mostra
que as empresas brasileiras podem
não apenas ser líderes em setores de
ponta como também ser reconheci-
das por isso. No entanto, essa cons-
trução demanda comprometimento
de longo prazo com a comunicação
do valor da marca e necessita de uma
significativa quantidade de dinheiro
para investir no processo, para mos-
trar o que realmente aquela marca
significa. Provavelmente, o que pre-
cisa ser feito como um primeiro pas-
so é uma pesquisa que avalie os va-
lores associados ao Brasil por consu-
midores de todo o mundo. A coreana
Samsung conseguiu superar a Sony
focando em três categorias de pro-
dutos: telefones celulares, semi-con-
dutores e televisões de tela plana. Ela
sempre introduziu novidades nesses
aparelhos, mas, fundamentalmente,
sempre gastou duas vezes mais que
a Sony em comunicação.

Preocupações que as empresas bra-
sileiras devem ter com suas marcas
no processo de internacionalização

- O sucesso internacional, como a

beleza, até certo ponto depende
dos olhos do observador. Mas cer-
tos fatores se destacam quando se
define uma marca ou um produto
de sucesso. Primeiro, uma marca
forte tem durabilidade e sobrevive
por várias gerações. É o que hoje se-
ria chamado de "sustentabilidade".
Depois, uma marca forte captura a
imaginação e então se torna muito
maior que o produto que a originou.
A marca PanAm, por exemplo, foi
vendida por milhões bem depois de
seus aviões desaparecerem dos ares.
Finalmente, uma marca forte tende
a se "expandir", ou seja, se tornar
representante de muito mais do que
uma linha de produtos.

O que ter em mente na hora de
criar uma marca global - O ponto
de partida para a construção de uma
marca é uma proposta diferenciada
e focada que tenha apelo global nos
mercados e culturas. Qualquer ten-
tativa de copiar o que um competi-
dor já faz está predestinada ao fra-
casso. Portanto, a marca precisa ser
claramente focada em um produto,
um serviço, uma solução que seja
diferente e vá trazer valor real ao
consumidor. Um exemplo é o Post-it,
da 3M. Outro é o modelo Nano, da
montadora Tata, vendido por menos
de US$ 3.000. Há ainda o estilo Ral-
ph Lauren. Também é preciso um
entendimento claro da necessidade
de investir em inovações freqüentes
e significativas e um compromisso
de investir na comunicação durante
os bons e os maus momentos, como
faz a Lacoste. Em geral, leva-se um
bom tempo para construir uma
marca. Assim, um compromisso de
longo prazo para a companhia in-
vestir nos bons e maus momentos é
crítico para sua sobrevivência. Sem
esses três elementos básicos, qual-
quer tentativa de criar uma marca
global cairá por terra.
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