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Se em 2009, sob o impacto da 
crise financeira internacional, as 
multinacionais passaram a mirar 
o Brasil para fugir da iminente 
estagnação, 2010 ficará marcado 
como o ano em que se tornou 
realidade para as marcas brasi-
leiras a possibilidade de colocar 
o mundo no radar de expansão. 
Uma conjunção de fatores con-
tribuiu para consolidar esse 
cenário. Todos eles partem da 
efervescente economia brasileira 
em contraponto à dificuldade 
das potências globais ocidentais 
em retomar o crescimento. 

“É um momento histórico 
para as empresas brasileiras”, 
afirma Luís Afonso Lima, pre-
sidente da Sociedade Brasileira 
de Estudos de Empresas Trans-
nacionais e da Globalização 
Econômica (Sobeet). “Essa 
combinação de empresas fortes 
aqui e fracas lá fora é uma opor-
tunidade perfeita para que sejam 
feitos maiores investimentos no 
exterior. Essa percepção positi-

Marcas brasileiras no jogo global
Empresas nacionais passam a colocar o mundo no radar de expansão em um momento histórico
Jonas Furtado

Luis Afonso Lima: “percepção positiva da economia 
brasileira reflete nas marcas com raízes no País”

do Banco Central brasilei-
ro uma autorização para 
comprar até 75% do banco 
argentino Patagônia. Am-
bas as instituições analisam 
oportunidades de negócios 
também nos Estados Uni-
dos. Roberto Setúbal, pre-
sidente do Itaú Unibanco, 
já afirmou que a expansão 
internacional do banco se 
dará por meio de aquisições 
– mais uma demonstra-
ção de força das institui-
ções financeiras nacionais. 

Marca global
O movimento deve se 

intensificar a partir de 2011. 
Até 2014, o Grupo Marfrig con-
centrará os esforços internacio-
nais em cima de sua marca global, 
a Seara, com a qual patrocinou a 
Copa do Mundo da África do Sul, 
uma estratégia que se repetirá na 
próxima edição do principal even-
to da Fifa, no Brasil. A Braskem 
anunciou investimentos de até 

“O Brasil é a própria vida”
As mais antigas lembranças 

de Joey Reiman no Brasil reme-
tem ao ano de 1969. Acompa-
nhando o pai em uma viagem de 
negócios, o então adolescente 
de 16 anos assistiu de Fortaleza 
(CE) a primeira vez que o ho-
mem pousou na Lua. Quarenta 
anos depois, ele abriu no País, 
junto com o Grupo Troiano, uma 
joint-venture de sua consultoria, 
a Brighthouse, que desenvolve 
trabalhos de alinhamento de 
estratégias e operações de uma 
empresa a partir da redescober-
ta do propósito original da cor-
poração – que Reiman resume 
sob o conceito de master idea. 
Entre seus clientes estão a Rede 
Globo, o Grupo Pão de Açúcar 
(Extra e Taeq) e a Alpargatas 
(Rainha e Havaianas). 

Meio & Mensagem — É o tempo 
certo para as marcas brasileiras 
se expandirem globalmente?

Joey Reiman: “é preciso ir até as próprias raízes para 
redescobrir os seus propósitos originais”

va da economia brasileira reflete 
nas marcas com raízes no País.” 

Nos próximos anos, eventos 
como a Olimpíada e a Copa do 
Mundo multiplicarão exponen-
cialmente a exposição inter-
nacional do Brasil. Para Joey 
Reiman, CEO da Brighthouse, 
não é exagero imaginar o Brasil, 
em um futuro próximo, como um 
centro lançador de tendências 
globais, papel exercido durante 
décadas pela Califórnia – um 
fenômeno que os Red Hot Chili 
Peppers eternizaram sob a alcu-
nha de ‘Californication’. 

“Se a brasilidade pudesse ser 
comprada, as pessoas pagariam 
para tê-la”, afirma Reiman, cujo 
escritório no Brasil, uma joint-
venture em associação com o 
Grupo Troiano, planeja investir 
US$ 2 milhões em 2011. 

Essa onda brasileira vem 
sendo surfada por empresas de 
diferentes setores. Finalizado o 
processo de integração, o Itaú 
Unibanco voltará o seu foco para 
o processo de internacionaliza-
ção do banco, que já atua em 
17 países e dois territórios. O 
Banco do Brasil acaba de receber 

to dos valores das marcas. “A 
Coca-Cola e o McDonalds não 
seriam o que são se os Estados 
Unidos não tivessem sido o que 
foram nos últimos 50 anos.”

Piñedo aponta os setores 
financeiro, energético e aqueles 
com produtos ligados à moda, 
como o de vestuário e design, 
como alguns dos mais promisso-
res para as grifes brasileiras esta-
belecerem um papel de liderança 
nos próximos anos e ressaltarem 
a sua brasilidade. 

“Petrobras pode construir 
uma marca global do mesmo 
porte que a BP e a Shell”, exem-
plifica, antes de comentar o 
emblemático caso quando, no 
início dos anos 2000, a gigante 
petrolífera nacional quase virou 
Petrobrax – uma mudança que, 
segundo seus idealizadores, 
facilitaria sua inserção mundial. 
“Hoje, o pedaço mais problemá-
tico da marca Petrobras é o ‘pe-
tro’, que está muito desgastado 
nesse novo contexto global.”

US$ 2,5 bilhões, nos próximos 
cinco anos, para a produção de 
resina no México, uma operação 
estratégica na expansão global 
da petroquímica. Já a Vale, que 
em outubro realizou o Vale Day 
(evento de relacionamento com 
investidores estrangeiros) em 
Londres e Nova York, decidiu que 

mais de um terço dos US$ 
24 bilhões que investirá 
em 2011 serão destinados 
às suas operações no ex-
terior. 

Os anúncios publici-
tários da Vale publicados 
em veículos estrangeiros, 
como a revista The Econo-
mist, têm sempre um viés 
institucional, voltados para 
a valorização da marca.  

“A marca Brasil mudou. 
Perdemos aquela imagem 
de Carmem Miranda, à 
qual estivemos associados 
por décadas. Hoje, o País 
pode ser sinônimo de um 
produto, um serviço ou 

uma máquina de boa qualidade. 
Conquistamos essa licença para 
jogar em campos globais. Mas 
ainda há um longo caminho a tri-
lhar”, afirma Alejandro Piñedo, 
diretor geral da Interbrand. 

Segundo ele, o desenvolvi-
mento econômico está direta-
mente relacionado ao incremen-

Joey Reiman — Sim. Essa 
nova globalidade aliada à 
tecnologia, que nos permite 
estar em qualquer lugar em 
questão de segundos, dá ao 
Brasil a oportunidade de en-
viar a mensagem de paixão e 
originalidade de suas marcas, 
que costuma ser superior às 
das marcas de outros países. 
É o caso das Havaianas. 

M&M — É o bom momento da 
economia brasileira que per-
mite essa investida?
Reiman — É algo que trans-
cende a força da economia. 
Por isso, a oportunidade 
aqui é ainda maior do que 
na China. A China tem mais 
habitantes, mas a população 
brasileira está mais talhada 
para este tipo de trabalho, o 
trabalho de liderar um processo 
ao em vez de segui-lo. Muito por 
causa de sua cultura, que mistura 

diversão com inteligência – que 
é de onde surge a criatividade e 
a inovação. A ideia da mistura é 
muito atraente.

M & M  — Associar os valores da 
marca ao País é uma boa ideia?
Reiman — Sim. Se você pensar 
no McDonald’s ou na Coca-Cola, 
a imagem dessas marcas está 
totalmente ligada à cultura ame-

ricana, o que pode ser uma 
desvantagem nos dias de 
hoje. O Brasil está numa po-
sição completamente opos-
ta. Se a brasilidade pudesse 
ser comprada, as pessoas 
pagariam para tê-la. 

M&M — Explique o conceito 
de “master idea”.
Reiman –Algumas marcas são 
mais fortes do que outras 
porque têm alicerces icôni-
cos, são símbolos de quão 
grandes podemos ser como 
pessoas. É preciso ir até as 
próprias raízes para redes-
cobrir os seus propósitos 
originais. Não se trata de ser 
a empresa mais competitiva, 
mas sim a melhor empresa 
que posso ser. E isso nos 
traz de volta ao tema Brasil. 

Algumas pessoas vivem atrás 
do significado da vida, enquanto 
outras buscam a própria vida. O 
Brasil é a própria vida.
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