
Ao escolher um produto na pra-
teleira do supermercado, o
país de fabricação não será um
fator determinante na compra.
Preço, qualidade e status são
elementos mais relevantes. Es-
se é o perfil de compra do con-
sumidor brasileiro médio, de
acordo com a pesquisa "The
Global Brands" da Millward
Brown, empresa multinacio-
nal do grupo IBOPE especializa-
da em pesquisa de propagan-
da, marketing, mídia e brand
equity. "É natural do brasileiro
ser aberto a fronteiras. No ge-
ral, somos um povo americani-
zado sem culpa", diz Ken Fujio-
ka, sócio e vice-presidente da
agência Loducca.

Na lista das dez empresas pre-
diletas no consumo nacional,
apenas três são genuinamente
brasileiras, de acordo com o es-
tudo apurado a partir de dados
de 2010. São elas: Natura, Skol e
Porto Seguro. Apesar disso, tal
constatação não implica apenas
na predileção pelo possível sta-
tus que o produto estrangeiro
possa agregar. "Muitas vezes , al-
gumas marcas que sempre fize-
ram parte da vida dos brasilei-
ros são reconhecidas como na-
cionais", diz Leonardo Lanzet-
ta, sócio e diretor-executivo da
DIA Comunicação. A marca do
sabão em pó Omo, da Unilever,
está há 66 anos no país e é um
destes exemplos.

Segundo a especialista Rita
Almeida, sócia-fundadora da
CO.R, empresa de consultoria
de inovação estratégica, as mar-
cas brasileiras que aparecem no
ranking têm uma proposta clara
e relevante do que são e dese-
jam. "Essas marcas se relacio-
nam constantemente com seus
targets, seja por meio de produ-
to, serviços, comunicação ou
criação de conteúdo”, diz ela.

Atualmente o interesse de
empresas estrangeiras se insta-
larem no Brasil devido ao de-
senvolvimento econômico tem
sido crescente e o desejo do
consumidor brasileiro, intensi-
ficado, mas a ideia de luxo tem
sido transformada. "O brasilei-
ro é curioso e há uma busca
dos consumidores pelo acesso
a outras culturas, lugares, pes-
soas, e as marcas pops fazem
parte disso, mas a ostentação

não é vista mais como algo ba-
cana", diz Fujioka.

Com a modernização do mer-
cado, outras propostas, além do
status, também podem conquis-
tar os brasileiros ao oferecer no-
vos conceitos, como é o caso da
Apple,empresa americana espe-
cializada em tecnologia, ou até
mesmo mudarem padrões entre
custo e benefício, tendo como
exemplo a Hyundai, fabricante
coreana de automóveis. O certo
é que, no Brasil, as marcas inter-
nacionais agregam valor a
quem compra e usa, mas o con-
sumidor não tem deixado de va-
lorizar a produção interna. "Ao
mesmo tempo em que o brasilei-
ro está aberto aos produtos es-
trangeiros, ele também está or-
gulhoso dos recentes avanços
do Brasil na comunidade inter-
nacional", afirma Rita. ■

Divulgação

Marcas globais ganham
status “Made in Brazil”

FERRARIWORLD

MARIANA CELLE 

Shell investe R$ 2
milhões em campanha
promocional

“

A Shell investiu cerca de
R$ 2 milhões em uma ação
promocional com a intenção de
reforçar sua parceria de mais
de 60 anos com a Ferrari,
além de incrementar as vendas
dos lubrificantes de tecnologia
sintética da linha Shell Helix.
A promoção "Ferrari World"
promete levar quatro brasileiros
com acompanhante aos Emirados
Árabes para assistirem ao GP de
Abu Dhabi e visitarem o parque
de diversões Ferrari World,
onde está a montanha russa mais
rápida do mundo. A promoção
estará disponível em postos
e pontos de vendas participantes
até o dia 13 de agosto.

CRIATIVIDADE

Pesquisa revela que consumidor brasileiro é um dos mais abertos a produtos estrangeiros

É natural do
brasileiro ser
aberto a fronteiras.
No geral, somos
um povo
americanizado
sem culpa

Ken Fujioka
Sócio e vice-presidente

da agência Loducca

ACoca-Cola,háquasesetedécadasnoBrasil, lançoucampanhase
açõespromocionaisdirecionadasaoconsumidorbrasileiro

AS PREDILETAS   
DO BRASIL EM 2010

Na lista das dez marcas que 
geram mais fidelização entre   
os consumidores brasileiros, 
70% são estrangeiras

Fonte: Millward Brown
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