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É surpreendente o que você pode 
aprender sobre marketing local a partir do 
approach paroquial da rede de frangos da 
África do Sul Nando´s, que expandiu ope-
rações para três continentes. Ou então 
em como os serviços aos consumidores 
podem ser um diferencial para uma marca 
como a companhia aérea brasileira Azul. 
Ou mesmo em mercados mais amarrados, 
como no caso da varejista sueca H&M, 
com sua expansão global.

Elas estão entre as Marcas mais Quen-
tes do Mundo, uma pesquisa do AdAge que 
conta a história de 30 marcas bem- sucedi-
das em escala global, regional e local.

A ideia não foi criar uma lista de maio-
res anunciantes globais ou ranquear as 
marcas que mais contribuem para o valor 
de mercado da companhia. A intenção foi 
peneirar no nível regional e grandes lições 
de marketing surgem em seu quintal, al-
gumas vezes do outro lado do mundo.

Mas fale sobre um tempo difícil para 
identificar as marcas mais relevantes do 
mundo. Setores como bancos, automobi-
lístico e varejo caíram conforme o desem-
prego subia. Alguns anunciantes foram 
surpreendidos pela queda de marcas que 
haviam levado anos para construir. 

Veja o exemplo do Banco Hipotecario, 
que enfrentou possivelmente a pior perda 
de confiança dos consumidores em 2001. 
Foi o ano em que a economia argentina 
entrou em colapso, deixando um rastro 
de falta de confiança para todas as insti-
tuições. Nos últimos dois anos, o banco 
começou a trazer consumidores de volta 
com um marketing inteligente. 

As marcas automobilísticas tiveram 
um 2009 difícil, mas a BMW gerenciou a 
situação e atingiu um recorde de vendas 
no final do período, graças ao crescimento 
do mercado de carros de luxo na China, 
em parceria com o slogan “The Ultimate 
Driving Machine”, além de um novo ele-
mento na comunicação: alegria. 
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As marcas inteligentes
Empresas que encontraram maneiras de fazer suas mensagens alcançarem os consumidores

As outras duas marcas de carros do 
ranking representam outro tipo de evolução, 
de caráter ambiental. A Zipcar (serviço de 
divisão de carros entre diversas pessoas) 
clama que cada carro seu tira 20 veículos das 
ruas. O Tata Nano é chamado como primeiro 
“carro para todos”. Custa somente US$ 2 mil, 
é pequeno, barato e econômico.

China e Índia representam ainda 
mercados distantes para muitas marcas 
e levar produtos às mãos de clientes que 
vivem em áreas remotas segue sendo 
um desafio. A fabricante global de com-
putadores Lenovo tem uma estratégia 
recente de vender PC´s direto no lar, 
particularmente na China. Distribuir lá 
significa ter um mercado potencial de 
700 milhões de pessoas.

A Fullerton India Credit tem um desa-
fio similar. Donos de pequenos negócios 
em áreas rurais ofereciam as melhores 
perspectivas de empréstimos, mas atingi-
los seria um desafio, já que muitos não 
consomem mídia. A solução? Ir até eles. 
Pelo programa “Gram Sabha”, ou “En-
contro no Vilarejo”, vans adesivadas com 
espaço para 12 pessoas eram equipadas 
com TV, DVD e, um luxo para a região, 
ar-condicionado. A empresa criou uma 
base de 600 mil consumidores em três 
anos, sendo que metade fazia empréstimo 
pela primeira vez.

Outra região com consumidores em 
áreas remotas é a África. Mas graças ao 
telefone móvel, pessoas estão se plugando 
à internet e serviços telefônicos. A ope-
radora sul-africana MTN está cavalgando 
nesta trilha. 

A tecnologia, claro, está na lista, com 
quatro empresas. O Facebook, com seus 
450 milhões de membros de 70 línguas di-
ferentes, é uma marca realmente global. A 
Tencent Holdings, da China, é a empresa 
por trás do QQ.com, um serviço de men-
sagens instantâneas com 522,9 milhões de 
usuários, e do Soso.com, uma ferramenta 

de buscas que deverá ganhar espaço ago-
ra que o Google saiu da China.

O site latino-americano MercadoLivre 
é similar ao norte-americano eBay, e tem 
42,6 milhões de usuários registrados. 

Brasil
Marcas regionais:
Havaianas

Os brasileiros adoram suas sandálias 
Havaianas. E a cada ano, mais consumido-
res ao redor do mundo. Em uma grande 
jornada de marketing, o produto se trans-
formou de uma commodity que impedia 
os pobres de ficarem descalços para 
uma marca chique e com personalidade 
forte. Não ocorreu da noite para o dia. 
Por 30 anos, Havaianas teve um estilo e 
cinco cores, como lembra Carla Schmitz-
berger, diretora da Alpargatas, empresa 
que tem metade de suas vendas vindas 
deste produto. Em 1993, deu-se início a 
um processo de multiplicação de cores 
e estilos e trabalho junto à imprensa de 
moda, modelos e celebridades. Naquele 
ano, Marcello Serpa chegou à AlmapBB-
DO como diretor de criação. Havaianas foi 
sua primeira conta e ele cuida da conta 
vencedora no Brasil — e agora interna-
cional — há 17 anos.

Natura
Empresas de todo o mundo estão acor-

dando para a nova realidade pela qual, 
para serem bem-sucedidas, elas precisam 
ser socialmente responsáveis e empregar 
métodos de produção sustentáveis. Em-
bora algumas estejam ainda apenas na 
conversa, outras, como a Natura, já estão 
fazendo isso. Este tipo de inovação trans-
formou a empresa em líder de cosméticos 
na América Latina.

A Natura está no mercado há quatro 
décadas e agora é um exemplo para outras 
que seguem buscando a mudança. Não é 
apenas uma questão de salvar o meio am-

biente, mas sim de saber o que você está 
vendendo e tendo responsabilidade sobre 
como seus produtos são feitos. A Natura 
está no negócio de bem-estar, o que se 
define como tomar conta de si próprio, 
de quem está ao redor e do planeta. Um 
dos princípios fundamentais da empresa 
é que as pessoas e o meio ambiente estão 
interconectados. E todos somos responsá-
veis pela saúde nossa e do planeta.

Marca local:
Azul

Quantas companhias aéreas têm seu 
próprio fã-clube? Quantas se referem a 
seus empregados como membros da tri-
pulação e podem realmente dizer que eles 
são responsáveis por atrair novos clien-
tes? Mas quando você começa no mercado 
com a promessa de se tornar a melhor 
empresa em serviços ao consumidor — 
não apenas no mercado, mas em toda a 
economia do Brasil –— você precisa olhar 
as coisas de modo diferente. Tudo isso é 
parte da história da Azul, fundada pelo 
brasileiro que viveu nos Estados Unidos 
David Neeleman, há menos de dois anos. 
Ele também foi fundador da Jet Blue nos 
EUA. Buscando um novo desafio após 
deixar a empresa em 2007, ele veio ao 
Brasil, olhou ao redor e descobriu espaço 
para uma nova empresa aérea. O Brasil é 
um País em crescimento e com uma popu-
lação de 192 milhões, sendo que somente 
50 milhões voam em um ano. Neeleman 
viu potencial para aumentar o número de 
passageiros pelo menos quatro vezes. 
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