
Até recentemente, era pequeno o número de bra-

sileiros que assumiam funções de relevo nas divisões

continentais ou nas cúpulas globais das grandes

companhias, Afinal, como confiar em dirigentes em-

presariais de um país confuso, marcado por tropeços

institucionais e conhecido por extremas desigualdades

económicas? Durante décadas, essas características da

macroconjuntura brasileira pulverizaram as aspirações

de muitos profissionais talentosos e de reconhecida

competência.

Esse cenário começou a mudar, ainda que timida-

mente, com o processo de estabilização iniciado em

meados dos anos 90, com o lançamento do Plano

Real, e a consequente reestruturação das empresas,

finalmente capazes de traçar estratégias de longo

prazo. A primeira década no novo século, no entanto,

alterou profunda — e positivamente — a reputação dos

executivos brasileiros.

A onda de crescimento e prosperidade, gerada espe-

cialmente pela maior oferta de crédito e pela ampliação

do mercado de consumo, incrementou rapidamente as

receitas de muitas empresas multinacionais, do setor

de alimentos ao de máquinas e veículos. No campo do

marketing, as experiências inovadoras logo foram perce-

bidas pelas matrizes. Afinal, os brasileiros desenvolviam

a engenhosidade e a criatividade para atrair os novos

batalhões de compradores, sobretudo aqueles muitos

milhões catapultados à chamada classe média.

Em anos recentes, muita gente teve de se des-

dobrar para aprender a vender carros para auxiliares

de escritório, garçons e até empregadas domésticas.

Não bastava dividir o pagamento em 72 prestações.

Era preciso mostrar que isso era possível e exibir os

prazeres e comodidades da vida sobre quatro rodas. O

mesmo ocorreu, por exemplo, no mercado imobiliário.

De uma hora para outra, muita gente condenada ao

aluguel passou a ter condições de adquirir o imóvel

próprio. Foi a hora de entender as demandas desse

público e constituir campanhas inovadoras, capazes de

sensibilizar os novos compradores.

Além das experiências concretas, muitas delas con-

vertidas em cases de sucesso, a conquista do prestígio

pavimentou-se também sobre as características tradi-

cionais dos brasileiros: a criatividade, a adaptabilidade,

a versatilidade, a criatividade e o senso de mobilização

cooperativa em grandes projetos. De alguma forma, o

bom "jeitinho brasileiro" foi notado pelos estrangeiros,

fossem eles presidentes ou acionistas de conceituadas

empresas.

. Vale lembrar que o brasileiro é normalmente talhado

para as relações de mestiçagem, consideradas as ca-

racterísticas culturais de nosso povo. O Brasil tem "os

melhores japoneses" tão disciplinados quanto ousados;

italianos ainda mais criativos que os originais; alemães

rigorosos na qualidade, mas flexíveis nas relações hu-

manas; bem como afro-descendentes bons de música

e formidáveis ao lidar com a aritmética.

As primeiras experiências globais mostraram brasi-

leiros expatriados ou impatriados com ótima bagagem

académica, tecnicamente competentes, hábeis para

compreender diferenças culturais e lidar com elas,

além de ótimos em relacionamentos com clientes,

fornecedores e os demais stakeholders. Muitas dessas

virtudes não são aprendidas na escola. Dependem

de criação familiar, vivência sócia e comportamentos

desenvolvidos em ambientes corporativos marcados

pela diversidade.

Um exemplo clássico é a trajetória de Carlos Ricardo,

vice-presidente da PepsiCo do Brasil Alimentos. Ele in-

gressou na companhia em 1994, na divisão de bebidas.

Trabalhou depois na sede da região América Latina, na

Flórida, e por seis anos serviu no Centro de Suporte em

Purchase [Nova York]. Ali, seu último cargo foi de diretor

de marketing global da marca 7Up.

Nessa função, liderou um admirável projeto de

transformação do negócio, implementando uma série

de inovações na esfera do catálogo de produtos e na

comunicação da empresa. Esteve à testa também do

projeto que desenvolveu o conceito da bebida H20H,

lançada com sucesso em 12 países.

O processo de "invenção" da bebida, que não é

água tampouco refrigerante sem açúcar, foi cercado de

ceticismo na própria empresa. A ideia era unir o apelo

do sabor da fruta ao da leveza. Afinal, refrigerantes

convencionais deixavam os consumidores estufados. E

a água, pura e simples, era considera sem graça demais

para muita gente. Foram realizados inúmeros testes

com consumidores, cujas respostas eram repassadas

aos laboratórios da empresa. Cada negativa servia de

referência para um aprimoramento.

O resultado final foi algo parecido, mas não muito,

com as águas aromatizadas. Havia gás e sabor de

verdade. Pronto! A resposta dos consumidores foi

positiva, entusiasmada. Por último, definiu-se o nome

para a bebida, significativo e impactante, obtido após

a consulta a um arquivo com mais de 20 mil marcas

registradas pela PepsiCo. As ideias inovadoras, os

ajustes na fórmula e a criativa estratégia de marketing

para o produto exibiram os talentos de Carlos Ricardo,

assim como sua diversificada bagagem cultural, com

sotaque brasileiro.

"Esse processo de globalização é muito ennque-

cedor, abre janelas para o pensamento e aproxima

experiências desenvolvidas nas mais diversas partes

do planeta" afirma o executivo. Ele acredita que essa

prática deva ter mão dupla; por isso, tem patrocinado a

"importação" de outros latino-americanos para o Brasil.
/

E o caso de um profissional do México e de outra co-

lombiana, engajados nas ações da empresa no País.

Carlos Ricardo explica que o exame de projetos locais

pode gerar soluções semelhantes a serem aplicadas em
/

outras praças. E o caso da distribuição de snacks por

meio de motoqueiros, no Peru, algo que vem produzindo

resultados há um bom tempo. "É uma ideia que se pode

utilizar aqui no Brasil, em aglomerados de moradias não

convencionais, como nos morros" avalia.

Virtudes
Segundo o executivo, os brasileiros têm, de fato,

um conjunto de virtudes ê serem exploradas no de-

senvolvimento de carreiras internacionais. E o caso

da flexibilidade, da adaptabilidade e da curiosidade



intelectual. Ele, porém, também reconhece debilida-

des. "Nos países plenamente desenvolvidos, como os

Estados Unidos, o pessoal é mais fact-based, isto é,

são mais racionais e privilegiam a disciplina analítica"

afirma. "Precisamos aprimorar essa capacidade e

aliá-la a nossa habilidade intuitiva."

Na opinião de Carlos Ricardo, os executivos bra-

sileiros também precisam estar mais antenados em

relação ao que ocorre fora do Brasil. "Como temos um

mercado interno gigante, olhamos muito aqui para

dentro" explica. "É diferente da Finlândia, por exemplo,

em que o mercado interno é pequeno, de forma que

os empreendedores precisam sempre olhar para fora

também."

Depois de passar nove anos no exterior, o executivo

avalia que as marcas brasileiras ainda não desfrutam

de uma grande presença global. Para mudar esse

panorama, ele sugere um maior intercâmbio de mão-

de-obra especializada no campo do marketing. "O

novo profissional globalizado precisa ver e escutar os

mercados, analisar as diferentes realidades competiti-

vas e aprender com as experiências desenvolvidas em

outros países" afirma.

Segundo ele, as grandes marcas devem ser glo-

bais, mantendo sempre seus atributos e essência,

mas podem ser apresentadas de forma loca em

cada país, utilizando-se de elementos da língua e da

cultura locais.

De volta ao Brasil para liderar o marketing da di-

visão de alimentos da PepsiCo, Carlos Ricardo trouxe

na bagagem uma série de aprendizados e anotações

sobre tendências globais de consumo. Essa vivência foi

útil, por exemplo, ao lançamento do Toddy Orgânico,

baseado no compromisso da companhia: "Por um

amanhã melhor que hoje" "O mercado de orgânicos é

muito forte nos EUA e na Europa, e é certo que essa

tendência chegará aqui também" prevê.

Essas experiências de mão dupla estão também

presentes nas atividades desenvolvidas por Glen Va-

lente, diretor de marketing do HSBC para a América

Latina, cargo que ocupa desde 2008, na base sediada

no México. Sua principal função é o gerenciamento da

marca HSBC e a definição de estratégicas e iniciativas

de marketing para crescimento e consolidação do top

of mind na região.

Valente, que está na organização desde 1999, acre-

dita que sua promoção é reflexo da consistência nas

atividades desenvolvidas e da valorização dos processos

criativos. "Os resultados da avaliação da marca entre o

target de clientes foi vital" explica. Segundo o executivo,

o marketing brasileiro vem adquirindo um alto grau de

maturidade e visão global. "Já faz algum tempo que o

País é referência" salienta. "É justificável essa escolha

para a liderança do marketing na região, especialmente

depois da parceria com a JWT e o recebimento de vários

prémios na área."

O HSBC lançou em 2009, com sucesso, a campa-

nha "Pangeia" criada pela JWT, uma ação institucional

dirigida para toda a América Latina. Para Valente, a

estratégia de comunicação era falar mais do consumi-

dor e menos do próprio banco, expondo com clareza

o conceito da marca. A ideia era dizer coisas "relevan-

tes" ao consumidor, fosse ele brasileiro, argentino ou

mexicano.

"Pangeia" remete magicamente à grandiosidade

e internacionalidade do HSBC. Trata de solidez, de

aproximação, de conexão e de proximidade, usando-

se a metáfora do encontro de placas continentais.

Mostra o mundo em movimento e as pessoas que

nele vivem em um processo de encontro. "Vale des-

tacar que o briefing foi claro" explica Valente. "Nosso

banco é baseado em pessoas, e a JWT desenvolveu

uma solução espetacular, que representa os mais de

100 millhões de clientes que temos distribuídos por

mais de 80 países."

Os talentos dos profissionais de marketing são

demandados também em funções diretivas gerais, o

que atesta o processo de integração estratégica das

operações, com foco na consolidação de marcas e

expansão de negócios.

Especialista na área, Evandro Baptistini, 39 anos, é

vice-presidente da Aon Affinity para a América Latina.

A trajetória do executivo na companhia teve início em

1998, no momento da compra da corretora Pilar pela

Aon. Assumiu a superintendência de novos negócios

em agosto de 2001 para desenvolver as atividades de

prospecção de clientes e, em 2003, ganhou a posição

de diretor.

"Minha participação teve impacto na ampliação

dos negócios de seguros massificados, focando em

segmentos como associações profissionais" conta

Baptistini. Sua atividade desenvolveu-se a partir de

uma criteriosa análise de territórios de expansão na

oferta de produtos, como as contas de energia elétrica

e de telefone. "Foi fundamental a utilização das bases

de dados dessas instituições, assim como das redes

varejistas, para a venda de seguros e serviços massi-

ficados" explica.

Brasil é referência
Em 2006, Baptistini assumiu o escritório da empre-

sa para a América Latina, com a incumbência de expan-

dir o case de sucesso brasileiro para outros países do

continente: México, Argentina, Peru, Colômbia e Chile.

Sua prática e conhecimento de marketing foram vitais

no desenvolvimento de ferramentas de inteligência para

a constituição de novos negócios.

"O Brasil é uma referência natural para a América

Latina, pois temos hoje um alto grau de bancarização e

de conexão, isto é, de pessoas que dispõem de cartões

de instituição financeira e de telefone celular" afirma. "A

espiral positiva da macroeconomia também colabora

para consolidar esse cenário."

De acordo com o executivo, o Brasil é um excelente

laboratório para o marketing global, considerando-se a

rápida inclusão de grandes contingentes de consumi-

dores aos mais diversos mercados. "Em nosso caso,

por exemplo, desenvolvemos produtos de seguros com
-

um grande grau de variedade e diversificação" explica.

"O Brasil representa uma oportunidade de crescimento

para as multinacionais, e é certo que o mundo olha com

atenção para nossas experiências" finaliza.

Text Box
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