


om nossa economia ganhando cada vez mais proe

minência no mundo e as empresas brasileiras se 

internacionalizando, um dos maiores desafios de 

gestão passa a ser subir ao próximo nível do bran

ding: criar marcas globais fortes. Certo? No entan

to, a dificuldade de criarmos lá fora uma imagem 

de excelência em torno de seus produtos é histórica. Ao contrá

rio dos alemães com os automóveis, dos italianos com o design e 

dos franceses com a perfumaria, os brasileiros sempre hesitaram 

em assumir seus traços mais marcantes e investir neles, confor

me apontam os especialistas em marcas. 

"Não deveríamos ter vergonha dos pontos fortes de nossa 

herança cultural: informalidade, calor, cromatismo, cordialidade. 

Essa matriz de identidade tinha de nos dar orgulho e de agregar 

valor a nossos projetos, mas, em vez disso, há dificuldade em 

aceitá-la; há dif iculdade em os brasileiros se aceitarem de fato", 

aponta Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano de Branding. 

Para Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding, nossas 

empresas acabam "escondendo" sua natureza também em nome 

de um suposto marketing. "A indústria brasileira está acostuma

da a levar aos outros países aquilo que eles querem ver, pensan

do em posicionamento de produto no mercado em detrimento 

do branding", diz Guimarães. 

Um caso de erro de branding famoso vem da bem-sucedida 

Petrobras. Ao chegarem à Europa, seus executivos decidiram 

ter quatro ou cinco marcas globais para se posicionarem melhor 

naquele mercado -trocaram o nome do conhecido lubrifican

te Lubrax para Petrobrax, para citar somente um exemplo. Só 

que, quando a companhia começou a patrocinar 

a Fórmula 1, esporte de alcance mundial, nin

guém no Brasil, justamente seu país de origem, 

reconheceu a marca renomeada. 0 episódio ser

viu de aprendizado e logo depois a Petrobras 

passou a adotar marcas globais. "Isso prova que 

pensar no mercado-alvo só pode ser parte do 

trabalho. E que, ao pesar na balança, deve-se 

ter em mente que o mais importante sempre é 

pensar na marca", ensina Guimarães. 

identidade é que nos diferencia -e ela aca

ba ficando disfarçada nesses casos", afirma 

Guimarães. 

Será que estamos condenados a eterna

mente repetir o erro do café? O erro, que 

se tornou um caso clássico do que não fazer 

nos negócios, foi deixar que o produto co

lombiano, de qualidade inferior à do café brasileiro de expor

tação, construísse nos anos 1980 uma identidade internacional 

de sofisticação e qualidade. Isso resultou na supervalorização do 

grão colombiano, negociado em valores acima da cotação mun-

Em suma, não é preciso ser nenhum gênio para saber que o 

que os outros países querem ver é "o de sempre" e que, por 

isso, no longo prazo, tal abordagem não funciona. "Apenas nossa 



dial do café -mesmo apesar de ser do tipo "lavado" e precisar 

ser comercializado em até seis meses para não perder a cor ou 

outras propriedades. E, consequentemente, o produto brasileiro 

viu sua participação no mercado mundial cair de 60% para 24% 

entre 1960 e 2010. Os produtores, acuados, não têm outra saída 

a não ser aceitar os preços que lhes atribuem. 

Olhando para o caso da água de coco, a resposta à provocação 

anterior poderia ser "sim, estamos condena

dos a repetir o café". A água de coco, produto 

de notória brasilidade e um isotônico natural 

para o qual há cada vez mais demanda mundo 

afora, vem sofrendo com a falta de uma marca 

que transforme sua origem em prestígio inter

nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 

disputa pelo mercado se dá entre marcas nor

te-americanas. 

"Nem toda empresa pode replicar a Alparga

tas com suas Havaianas, claro, mas todas devem 

levar para o mundo uma identidade própria, que 

possa ser universalmente reconhecida", avisa Guimarães. A boa no

tícia é que não temos apenas Havaianas como história exemplar. 

Outras empresas, entre as quais Friboi e Tigre, e setores, como o dos 

fabricantes calçadistas, vêm estabelecendo sua identidade lá fora. 

Friboi e a carne com marca 
Para vingar o café, algumas de nossas commodities têm conseguido 

ser associadas às características brasileiras mais admiradas ao redor 

do planeta, ó que lhes agrega marca e valor. Nossos recursos natu

rais, o solo fértil e a abundância de água, para citar apenas três, fa

zem parte dos aspectos positivos do País com potencial para serem 

explorados em ações de branding. "Trata-se de assumir e valorizar 

nossas commodities, ligadas à origem extrativis-

ta do Brasil", diz Troiano. 

O consultor aponta o bom t raba lho rea

lizado pela Friboi nessa área. Ela faz campanha 

para promover a carne brasileira no exterior. 

Para multiplicar essas experiências isoladas, ele 

sugere a adoção de estratégias que revelem nos

sa verdadeira identidade e a façam conquistar 

reconhecimento mundial. 

Brazilian Footwear: calçados de grife 
A indústria brasileira de calçados vem traba

lhando sua identidade internacional. Ao perceberem que alguns 

fabricantes de sapatos de couro brasileiro legítimo estavam 

abrindo mão de suas margens de lucro para estampar em seus 

produtos o nome de grifes internacionais, algumas das pr inci-



pais marcas resolveram se unir. Por meio do Brazil ian Footwear, 

programa de promoção às exportações -desenvolv ido pela As

sociação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em 

parceria com a Agência de Promoção às Exportações e Investi

mentos (Apex-Brasil)-, elas estão divulgando o design nacional 

nos principais centros da moda mundial. 

Na esteira da iniciativa, a brasileiríssima Carmen Steffens, 

marca de sapatos, bolsas e acessórios, acaba de chegar a Paris, 

depois de ter se estabelecido no mercado francês com lojas em 

Marselha e Aix-en-Provence, no sul da França. Fez isso seguin

do a cartilha de branding de Havaianas, o exemplo mais bem-

-sucedido de commodity que virou artigo de luxo por meio de 

sua relação direta (e óbvia) com os valores da brasilidade (leia 

quadro na página seguinte). 

O caso B2B2C da Tigre 
Entre as marcas que alcançaram alguma notoriedade fora do 

Brasil, destaca-se a Tigre, que faz um marketing que atinge os 

consumidores finais em vez de se concentrar apenas em seus 

clientes empresariais, a exemplo do famoso "Intel Inside". Para 

Cuilhermo Bressani; gerente de marketing corporativo da Tigre, 

o segredo foi apostar tanto nas oportunidades com outras em

presas como naquelas com o consumidor final, no Brasil e no 

mundo. Primeira empresa a utilizar tubos de PVC em sistemas 

de encanamento hidráulico, ainda na década de 1950, passou a 

adotar estratégias de comunicação que valor izavam a qualidade 

do material e de seus produtos. Após campanhas publicitárias 

célebres, a Tigre conquistou a liderança absoluta no mercado 

brasileiro e promove suas marcas em mercados internacionais. 

Assim como fizeram no Brasil, eles levaram ao exterior a 

mesma estratégia de branding B2B2C (business-to-business-to-

-consumer) para os pontos de venda, em ações 100% integra

das. "Temos como público os consumidores finais, instaladores, 

revendedores e balconistas, profissionais das construtoras e de

mais trabalhadores da construção", conta Bressani. 

Registre-se, entretanto, que, no caso da Tigre, o apelo não é brasi

lidade, mas qualidade, como nas campanhas domésticas da empresa. 

Nem sempre a identidade deve ser a da brasilidade. A associação 

depende do produto em questão. 



A exportação dessas inovadoras ideias e in i 

ciativas de marketing está sendo lenta, mas a 

empresa mostra que tem paciência e visão de 

longo prazo para construir sua identidade. A 

argumentação é a mesma que lhe garantiu o 

sucesso por aqui, mas, em cada país, ganha o 

sabor e o t iming locais. "Em alguns países, não 

há construção de marca alguma em nosso se

tor. Os produtos são vendidos como commodi-

ties e se destacam mais pela reputação do que 

pelo branding", explica Bressani, evidenciando 

o que é uma enorme oportunidade de mercado a explorar. 

Quanto à presença da Tigre na mídia, que é frequente e abran

gente no Brasil, no exterior ela se traduz pr in

cipalmente em patrocínio de eventos esport i

vos. Como o foco é nos mercados da América 

Latina, ela tem se concentrado nos eventos 

apreciados pelos latino-americanos, como os 

torneios de futebol Copa Sul-Americana e Taça 

Libertadores da América. 

Tigre, Friboi, Carmen Steffens. Estamos 

diante de empresas que estão subvertendo a 

maldição brasileira do café e criando identida

de lá fora. Elas sonham alto, até porque enten

deram um paradigma importante: marcas fortes globais tendem 

a ser também marcas fortes locais. 

A Tigre tem 
patrocinado 

eventos 
apreciados 
pelos latino-
-americanos 
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