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Executivos da Alpargatas e da Corso Como enxergam novas maneiras de impulsionar marcas 
brasileiras no exterior 
 
"Hoje o rio tem peixe. E este é o momento de pescar". É assim que Mareio Utsch, presidente 
da Alpargatas, resume o atual momento de evidência do Brasil no exterior, que pode se 
transformar em oportunidades para marcas brasileiras que buscam internacionalização. O 
executivo corre atrás para repetir o sucesso da marca Havaianas com a Topper a companhia 
está investindo pesado na renovação da grife esportiva - ao mesmo tempo em que sonha com 
mais alternativas para impulsionar as marcas brasileiras no mercado externo. 
 
"Se surgisse no governo uma vontade política e econômica de desenvolver as marcas 
brasileiras em outros países, urna alternativa seria gerar créditos sobre o valor gasto pelas 
empresas em marketing (para desenvolver uma marca no exterior). Estes créditos poderiam 
ser revertidos em desconto de impostos", afirma Utsh. Para o executivo, uma maneira de o 
governo avaliar os resultados destes investimentos seria analisar o quanto as empresas 
conquistaram de participação de mercado fora do Brasil. "Ou simplesmente acompanhar o 
desempenho das empresas pelos seus balanços", sugere. 
 
Retorno menor 
 
Há seis anos no mercado externo com seus calçados, Carlos Kray, presidente da Corso Como, 
acredita que o governo precisa oferecer mais incentivos às empresas. "Estamos representando 
o Brasil lá fora, levamos nosso design, estilo e qualidade ao mercado externo e não ganhamos 
nada para isso", afirma. O empresário diz que a única ajuda que recebe é de custo para 
participar de feiras internacionais. 
 
"Há seis anos atrás nós exportávamos a mercadoria e ela nos dava um retorno maior. Hoje o 
que acontece é que, com o dólar baixo e com as marcas européias e americanas produzindo na 
Ásia, vendo o sapato no Brasil mais caro do que no exterior, pois preciso ter um preço 
competitivo", afirma o presidente. Um par de sapato da marca custa hoje no Brasil um entre 
R$ 279 e R$ 329 , enquanto nos Estados Unidos saem de US$ 130 a US$ 170 (cerca de R$ 
240 a R$ 317). Para melhorar as condições para as empresas, Kray acredita que é necessário 
que o governo melhore a política tributária tanto para vendas internas como também para as 
externas. 
 
Diferenciação 
 
A visão positiva sobre a economia nacional não significa, necessariamente, imagem 
semelhante em relação aos produtos brasileiros. Inovação, criatividade e diferenciação, aliadas 
a características relacionadas ao país, podem ser adotadas como estratégias para a conquista 
de espaço no mercado internacional, segundo o especialista Marcelo Prado, diretor executivo 
do Instituto de Estudos e Marketing Industrial. "Não somos uma alternativa de suprimento 
barato, porque a concorrência com os chineses é forte. Temos que encontrar um nicho para os 
nossos produtos em cima de outra proposta", afirma. 
 
Produtos associados a elementos como saúde, cores, alegria e informalidade, que lembrem o 
país, podem ter espaço de destaque. "É preciso também uma estrutura de distribuição 
eficiente, pontos e canais de vendas corretos, foco no público-alvo e divulgação na mídia 
vendendo diferenciação", diz. A marca Brahma, da AmBev, é um exemplo de 
internacionalização que remete a características que remetem ao Brasil. Alegria, futebol, 
verão, sol e praia são alguns conceitos que a marca busca transmitir (leia abaixo). 
 

 
 
Marca Brahma já conquistou 30 países, como cerveja popular ou para quem quer 
inovar 



 
A marca Brahma está hoje em 30 nações e parece ter conseguido entender as regiões onde 
escolheu se instalar. Nos países latino-americanos, Brahma é uma marca popular, que está 
entre as quatro mais consumidas nos mercados que disputa. É vice-líder na Argentina e a 
terceira marca preferida dos venezuelanos. Na América do Norte e Europa, Brahma é vendida 
como marca Premium, atende consumidores que gostam de inovar e experimentar novos 
sabores. Alexandre Loures, diretor de comunicação da AmBev, relata que a marca Brahma, no 
exterior, é associada ao Brasil. É identificada com a escola cervejeira brasileira, que tem 
tradição de produzir uma bebida suave, leve. Uma bebida muito aceita no verão. "E, nisso, 
casa perfeitamente com a imagem de brasilidade. Verão, sol, praia, alegria, futebol", diz. A 
internacionalização da Brahma teve início em 1994, na Argentina, guando a marca ainda era 
produzida pela Companhia Cervejeira Brahma. Em 1995, a empresa buscou o mercado 
venezuelano. Em 1999, com a criação da Ambev, união entre Antarctica e Brahma, a marca 
ganhou fôlego para expandir sua atuação no exterior, indo para os mercados da República 
Dominicana, Peru e Equador. Foi também para a Guatemala, onde teve que adotar o nome 
Brava. Em 2004, com a fusão da AmBev com a belga Interbrew, movimento que criou a InBev, 
a Brahma foi escolhida para se transformar em uma das marcas globais da companhia, o que 
levou a marca para os mercados americano e europeu. 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9. 


