
distribuído a clientes de sua re-
cém-inaugurada filial na China,
a brasileira Weg, uma das maio-
res fabricantes de motores elétri-
cos de uso industrial do mundo,
descobriu que havia usado um

mapa-múndi em desacordo com
a cultura chinesa. Nos mapas chi-
neses, a China fica no centro do
planeta, dizia categoricamente
a mensagem enviada do país
asiático à área de comunicação
da matriz, no Brasil. A correção
foi feita imediatamente.

Apesar de incluir textos em ára-

be, a agenda de brinde de fim de
ano remetida, há dois anos, pela
empresa de engenharia e constru-
ção Norberto Odebrecht à Líbia,
um dos 19 países onde a multi-
nacional brasileira opera, foi dia-
gramada tendo a segunda-feira
como o primeiro dia da semana, a
exemplo do que ocorre nos países

á um ano, quando prepa-
rava um livreto com o per-
fil da companhia para ser



ocidentais. Na Líbia, porém, o des-
canso semanal ê na sexta-feira e a
semana começa no sábado. O jeito
foi fazer uma agenda adaptada ao
calendário árabe.

Os dois casos, embora sem
maiores conseqüências para as
companhias, ilustram a impor-
tância de as empresas estarem
atentas a hábitos e costumes dos
países onde se instalam. Na babel
da comunicação globalizada, ga-
nha ponto quem consegue enten-
der e se adaptar às diferenças cul-
turais. Se construir e consolidar a
imagem de uma organização em
seu próprio país é um dos grandes
desafios da comunicação corpo-
rativa, transferir essa estratégia
além-mar pode se tornar uma
contenda ainda maior.

Por entender essa realidade,
companhias multinacionais bra-
sileiras como Embraer, Odebrecht,
Weg e Natura têm dado cada vez
mais importância à comunicação
no exterior. "As empresas brasilei-
ras que possuem operações em
outros países têm grande preo-
cupação em conhecer a cultura
local e adaptar suas estratégias
e veículos de comunicação pro-
duzidos no Brasil a cada um de-
les, inclusive se comunicando na
própria língua local, atentas aos
costumes, hábitos, cultura, ritos
e tradições", afirma Paulo Nassar,
presidente da Associação Brasilei-
ra de Comunicação Empresarial
(Aberje). "Normalmente, as áreas
de comunicação têm equipes mis-
tas, nas quais prevalecem profis-
sionais nativos, mas que se repor-
tam à matriz no Brasil, e parcerias
com agências de comunicação
globais para auxiliar as equipes
corporativas."

Presente em quase todos os
países, com fábricas na Argen-
tina, México, Portugal, China e
prestes a inaugurar uma unidade
na índia, a Weg tem 40% do seu fa-
turamento, de R$ 5,5 bilhões em
2008, gerado no mercado externo.
Uma das primeiras companhias a
se aventurar fora do país, em 1970,
no início sua comunicação era fei-
ta de forma amadora e intuitiva.

"A estratégia se restringia basica-
mente a feiras e catálogos", afirma
Caio Mandolesi, coordenador de
comunicação. Não que a empre-
sa tenha abandonado as feiras e
os catálogos, ainda importantes
canais de exposição de seus pro-
dutos, motores elétricos voltados
principalmente à indústria pesa-
da nos setores de petróleo, mine-
ração, papel e celulose e tratamen-
to de água. Porém, nadando em
mar de tubarões, como Siemens,
GE e ABB, a Weg precisou alinhar
sua comunicação ao crescimento
externo da companhia.

"A comunicação corporativa
acompanhou a evolução da Weg
como empresa global", ressalta
Mandolesi. Em 2006, a compa-
nhia iniciou um processo para
padronizar a marca e a comuni-
cação que durou dois anos e foi
lançado na feira de Hannover, na
Alemanha, em 2008. "Até então,
as filiais tinham autonomia para
fazer a comunicação como bem
entendessem. Essa autonomia ge-
rava distorções, a ponto de relea-
ses, catálogos, folhetos e anúncios
nos Estados Unidos e na Austrália
terem em comum apenas a lín-
gua inglesa." A partir daí, surgiu
um novo modelo, com a criação
de gerentes de marketing para
as regiões da América do Norte,
Europa, Ásia e resto do mundo e
a contratação de agências de co-
municação e profissionais de im-
prensa em alguns países.

Esses profissionais interagem
com Mandolesi, cujo departa-
mento aprova o que é feito lá fora.
"Mas damos autonomia às filiais
para gerar material. Precisamos
respeitar a cultura local e a comu-
nicação tem seu sabor local. Não
adianta eu dizer daqui de Jaraguá
do Sul o que o cliente lá da China
quer saber. O que damos às filiais
é suporte, todas as ferramentas
para trabalhar." Um "calcanhar de
Aquiles" na comunicação da Weg
ê a grande variedade de termos
técnicos - em um único motor há
dezenas deles -, que têm de ser
muito precisos. Por isso a matriz
preparou um extenso glossário

em todas as línguas dos países em
que está presente.

Uma das precursoras no pro-
cesso de internacionalização, ini-
ciada em 1979 com a construção
de hidrelétricas no Peru e no Chi-
le, a construtora Odebrecht - que
tem 70% de sua receita total obti-
da no exterior - foi aprimorando
sua estratégia ao longo dos anos.
O que mudou de lá para cá foi o
mundo, segundo Mareio Polido-
ro, diretor de comunicação do
grupo. "Com uma sociedade mais
exigente e mobilizada quanto ao
papel e às ações das empresas,
precisávamos ser mais proativos
e eficazes na comunicação com
o público externo, e nos qualifi-
camos para isso." No exterior, as
agências parceiras e as equipes de
assessoria de imprensa replicam
as práticas adotadas no Brasil. Há
programas estruturados em to-
dos os países em que atua, de ma-
terial para jornais, revistas, sites a
meios próprios de comunicação,
como website, newsletter, patro-
cínio cultural, investimentos e
ações sociais, parcerias com uni-
versidades.

As crises são gerenciadas sem-
pre pelas equipes locais, com o
apoio do Brasil, dependendo da
gravidade e do impacto social.
"Quando a crise ultrapassa as
fronteiras do país onde surgiu,
nosso papel pode passar a ser o
de gerenciador. Mas isso nunca
ocorreu", afirma Polidoro. Ele
não inclui a recente crise vivida
no Equador, quando a empresa
acabou expulsa do país, depois
de o governo local anunciar ir-
regularidades nas obras da hi-
drelétrica de San Francisco. Se-
gundo o executivo, o caso não
deve ser considerado "porque
foi além das relações entre pres-
tador de serviço e cliente para
se transformar em um episódio
de conseqüências diplomáticas
e políticas, que fugiram total-
mente do controle de quem cui-
dava da comunicação".

A estratégia da Odebrecht é
orientada por uma política apro-
vada pelo conselho de adminis-



tração, que define princípios, con-
ceitos e macrodiretrizes orienta-
doras das ações que devem ser
empreendidas em cada ambiente.
"O princípio fundamental ê que
cada integrante da Odebrecht é
um agente de formação e consoli-
dação da imagem." Nas operações
fora do País, os profissionais são
locais, assim como as diretrizes
e objetivos específicos. "A equi-
pe da diretoria de comunicação
apoia as equipes locais, dissemi-
nando a política, acompanhando
resultados, qualificando pessoas
e promovendo intercâmbio de
boas práticas. Mas não há uma re-
lação direta de subordinação dos
responsáveis nos países ao diretor
da área no Brasil."

A companhia optou por esse
modelo por um motivo simples:
"É muito mais produtivo traba-
lhar com pessoas que conhecem a
cultura local, têm uma rede de re-
lacionamentos e dominam aspec-
tos da convivência diária". Essa
estratégia ajuda a companhia
a enfrentar o que julga ser seu
principal desafio em outras ter-

ras: construir com a comunidade
pontes que levem a diálogos pro-
dutivos, baseados na confiança.
"A meta principal é o reconheci-
mento da Odebrecht como parte
integrante da comunidade."

Há 25 anos com operação em
outros países, a Natura, uma das
maiores indústrias de cosméticos
do Brasil, só percebeu em 1999
que precisava investir em comu-
nicação em paralelo à interna-
cionalização. Hoje com l milhão
de consultoras, está presente em
sete países da América Latina e
na França. A empresa lançou um
plano de globalização da marca
com um modelo estratégico de
comunicação. "Nele constavam
algumas iniciativas do que de-
víamos fazer um ano antes até o
período posterior à inauguração.
A idéia era que a marca entrasse
na corrente sangüínea do país",
conta Rodolfo Guttilla, diretor de
assuntos corporativos e relações
governamentais da Natura.

Reconhecida como uma em-
presa com responsabilidade so-
cial e ambiental, a Natura utilizou

seu novo plano de comunicação
para mapear "sua turma" lá fora.
Começou pelo México em 2004.
"Identificamos um parceiro, uma
agência de comunicação e asses-
soria de imprensa, que ajudou a
construir a rede de relacionamen-
to com formadores de opinião na
imprensa, governo, entidades de
classe, meio acadêmico. O coor-
denador da conta passava uma
semana no Brasil para conhecer a
fábrica, a linha de produtos, pro-
cessos", detalha Guttilla. Ainda
hoje a rede de comunicação em
outros países inclui um workshop
semestral com todas as agências
para troca de experiências práti-
cas. "Nos seis meses que antecede-
ram a inauguração no México nos
associamos a entidades de classe
trabalhistas e patronais e a uma
ONG para fazer a mediação entre
o ambiente empresarial e a socie-
dade civil, de forma a conhecer a
cultura local."

Também foram feitos um mapa
da mídia local, media training
para formação de porta-voz, rele-
ases de lançamento de produtos
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para revistas femininas, como
Elle. "Nosso interesse era dirigido
a veículos que atingiam direta-
mente nossas consumidoras." O
modelo, já testado, foi replicado
na França, em 2005, quando a
Natura decidiu instalar sua pri-
meira loja de venda direta ao pú-
blico, a Maison Natura, na meca
da indústria cosmética. "Hoje a
loja de Paris ajuda a costurar a
estratégia de um projeto maior,

que é estar perto de um dos con-
sumidores mais sofisticados do
planeta. Capturamos informa-
ções e as aproveitamos em nossa
produção."

A Natura, a Weg e a Odebrecht
já comprovaram que comunica-
ção é fator de sobrevivência para
quem quer, além de romper a
barreira da desconfiança inicial,
fixar sua (boa) imagem em outros
países. Segundo Mareio Polidoro,

da Odebrecht, a empresa precisa
ter produtividade, liquidez e ima-
gem. "Temos a convicção de que
o cliente é uma instância funda-
mental na formação da imagem
e que a qualidade dos produtos
e serviços faz a imagem junto ao
cliente", diz ele. "Saindo desse es-
paço, é preciso comunicação, por-
que quem nos conhece nos reco-
nhece. E sem reconhecimento não
vamos a lugar nenhum."

Text Box
PFEIFER, Margarida O. Atributo reconhecido em culturas distintas. Valor setorial, São Paulo, p. 60-64, nov. 2009.




