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A fabricante de bens de consu-
mo Samsung decidiu aderir às
campanhas de propaganda par-
tilhadas entre a indústria e o
varejo, prática comum no co-
mércio brasileiro em ações pro-
mocionais e datas festivas.

No caso dos comerciais de
televisão, esse recurso de mar-
keting tem sido liderado pelos
grandes grupos de varejo, co-
mo as Casas Bahia. A maior van-
tagem para os envolvidos está
na redução de custos para a
campanha.

A Samsung vai aproveitar a
visita que está patrocinando a
60 dos maiores varejistas de di-

ferentes segmentos lojistas à
sua recém inaugurada unidade
fabril de Manaus, agora em se-
tembro, para anunciar que fará
investimentos em campanhas
partilhadas já no Natal. É a pri-
meira vez que a empresa reali-
za movimento desse tipo nes-
sa época do ano, período que
costuma concentrar grande
parte de suas vendas.

Os quatro últimos meses do
ano representam um incre-
mento de 40% nas vendas na
comparação com a média dos
outros meses. No ano passado,
a filial brasileira da gigante co-
reana faturou US$ 5,5 bilhões.

O grupo, presente em 120 paí-
ses, obteve receita de US$ 140
bilhões em 2010.

Atrativo. Em geral, as vendas
natalinas puxam o desempe-
nho no setor de eletroeletrôni-
co. A maior expectativa da
Samsung está na venda de tele-
visores conectados à internet,
como os fabricados em Ma-
naus, além dos celulares de úl-
tima geração. E, apesar da boa
performance no fim do ano, de-
cidiu recorrer às campanhas
partilhadas para atrair a simpa-
tia das empresas varejistas.

A Samsung reforçou sua pre-

sença no País nos últimos dois
anos. Abriu no começo do ano
uma fábrica de ar condiciona-
do. Em breve instalará unida-
de de produção de linha bran-
ca (fogão, forno e geladeira).

O Brasil é o terceiro maior
mercado do grupo, depois da
China e dos EUA. Os planos
são de dobrar de tamanho aqui
nos próximos anos. O marke-
ting é a principal arma nessa
investida, como dizem o vice-
presidente de consumo do gru-
po no Brasil, José Fuentes Mo-
linero Junior, e o diretor de
marketing, Hamilton Yoshida.

“A Samsung já conquistou o
seu espaço. Todo mundo a re-
conhece. Temos agora que tor-
ná-la uma marca amada. Que-
remos ser uma ‘Coca-Cola’
dos eletrônicos”, diz Yoshida.
Em busca dessa identidade, a
empresa dobrou investimen-
tos em marketing no último
ano. Um ritmo que pretende
manter para duplicar de tama-
nho. / M.R.
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Smartphones sem mistificação

Forte crescimento da economia brasileira abre caminho para empresas como Itaú, Alpargatas e Vale reforçarem suas marcas no exterior

Marcas apostam na internacionalização

Antes de lançar, Marcos Mion clamou pela
volta dos limões com a hashtag #voltalimao.
Agora, ele revela a volta do refrigerante

CAMPANHA EM DOSE DUPLA

Lançamento

A fabricante de bens de consumo vai usar neste Natal recurso de marketing
comum no comércio brasileiro, em que indústria divide campanha com varejo

Samsung decide aderir a modelo
de propaganda partilhada
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Making of

Chega a Pepsi Twist Zero,
com limão e sem açúcar, no
lugar da versão light

A VOLTA DO LIMÃOZINHO

Há um mercado carente de
smartphones. Apenas 5% da po-
pulação brasileira têm um apa-
relho da categoria. “Várias bar-
reiras atrasaram a expansão des-
se produto”, diz Rodrigo Vidi-

gal, diretor de Marketing da Mo-
torola Mobility. “O preço do
aparelho e o custo dos planos
de dados oferecidos por opera-
doras pesaram, mas foram ven-
cidos com as atuais ofertas aces-

síveis. Agora temos de mostrar
os benefícios.”

Para ajudar nessa etapa e mo-
tivar compradores, a Motorola
contratou o ator Selton Mello.
Por meio de campanha interati-
va que estreia depois de ama-
nhã, ele chama as pessoas a par-
ticipar do próximo comercial

da empresa. No filme, o ator se
entretém com as funcionalida-
des e não se concentra na grava-
ção. Caberá aos internautas en-
viar sugestões sobre como fa-
zer o filme. Os roteiros mais vo-
tados serão reinterpretados
por Mello. A campanha é da
Agência Digital Chleba. / M.R
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Revelação

● Na contramão da internaciona-
lização, há grupos globais que
adotam o caminho oposto e tra-
balham com marcas locais. No
Brasil, o caso emblemático é o
da Vivo. Como a marca tinha
grande valor no mercado inter-
no, o grupo espanhol de teleco-

municações Telefónica, após
estudo da consultoria Asia Bran-
ding, optou por mantê-la. O no-
vo visual do logo, que vai man-
ter o mascote “Vivinho”, assim
como a liberdade de cores
atual, será apresentado em mar-
ço ou abril de 2012. “Foi uma
decisão natural escolher como
marca comercial a Vivo, embora
a marca institucional siga sendo
Telefônica, já que a Vivo era co-
nhecida em todo o Brasil e a Te-
lefônica, apenas em São Paulo”,

explica Christian Mauad Gebara,
vice-presidente de estratégia e
novos negócio do Grupo Telefô-
nica Brasil / Vivo. “A companhia
já havia adotado a marca Movis-
tar na Espanha e em países da
América Latina, assim como a
marca O2 nos outros países da
Europa onde atua”. A marca Vi-
vo vai abarcar mais do que servi-
ços para celular. Assinará todas
as soluções de conexão que a
empresa vende, como TV por
assinatura e banda larga. /M.R.

Múlti adota
marca local
no Brasil

Na China,
Japão e
África, a
mineradora
Vale
constrói sua
imagem
de marca
global
‘made in
Brazil’

Funcionalidades. As atrações do celular distraem Selton

O Itaú
mostra
brasileiros
mais
conhecidos
lá fora do
que aqui,
como o
estilista
Francisco
Costa
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Embora as
Havaianas
já fossem
vendidas no
exterior, as
campanhas
em outros
países só
começaram
a partir de
2007
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Marili Ribeiro

O forte crescimento da econo-
mia brasileira, especialmente
no momento em que o mundo
se retrai, abriu uma perspectiva
para as marcas nacionais nunca
antes vista lá fora. Não por falta
de tentativas, é verdade. Mas
por falta de ressonância. “A evi-
dência positiva do Brasil criou
condições para as marcas surfa-
rem essa onda favorável, apro-
veitando a curiosidade sobre o
que se faz aqui”, pondera Fer-
nando Chacon, diretor de mar-
keting do Itaú, que, em janeiro,
fez sua primeira campanha da
marca fora do País.

Há décadas, as empresas da-
qui tentam abrir mercado para
seus produtos e serviços na ten-
tativa de agregar valor a suas
marcas. Exportar sem assinatu-
ra significa menos receita no cai-
xa. Mas, com a forte concorrên-
cia externa, o Brasil acabou se
limitando ao papel de produtor
de commodities. Os sapatos fei-
tos no Sul do País, por exemplo,
ganham assinaturas de marcas
americanas ou europeias. O ca-
fé produzido em Minas recebe
o carimbo da italiana Illy ou da
americana Starbucks.

Mudar esse cenário requer in-
vestimentos em marketing,

além da aceitação internacio-
nal de que o Brasil está na fase
de expansão econômica. Um
dos primeiros produtos a rom-
per essa barreira foi a sandália
de borracha Havaianas. No co-
meço da década passada, a fabri-
cante Alpargatas começou a
ocupar vitrines, editoriais de
moda e acabou até mesmo foto-
grafada nos pés da família Oba-
ma nos EUA. Mas só recente-
mente a companhia decidiu in-
vestir mais pesado em campa-
nhas para promover sua marca
no exterior.

“Não temos ainda nenhuma
marca globalizada no Brasil. E,
sem marca, a empresa está fora
do jogo nesse mundo globaliza-
do”, diz Márcio Utsch, presiden-
te da Alpargatas. “Para uma
companhia ser global, precisa
cumprir etapas como investir
em marketing e ter operações
estruturadas no exterior, além
de aferir mais de 50% da receita
com vendas além mar. Na Alpar-
gatas, já chegamos a 32%da re-
ceita vinda de fora.”

A Alpargatas traçou sua rota
de expansão no mercado exter-
no acompanhando o avanço da
Havaianas. Hoje está em 82 paí-
ses e aposta na linha de artigos
esportivos Topper, forte no Ja-
pão e na Argentina, e na marca

de calçados Dupé, exportada pa-
ra 20 países e que compete no
mercado de preços mais baixos.
A ferramenta mais usada são os
anúncios impressos e os out-
doors, além de ações de rela-
ções públicas junto a formado-
res de opinião.

Largada. Presente em 19 paí-
ses – em cinco deles com redes
de agências para atendimento
ao consumo de massa –, o Itaú
deu largada, em janeiro, à pri-
meira grande campanha de in-
ternacionalização do banco. A
ideia é mostrar o portfólio de
serviços do banco que vai muito
além da rede varejista.

Os anúncios impressos em
respeitadas publicações de paí-
ses como EUA, França, Espa-
nha e Inglaterra são assinados
pela agência de propaganda
Africa.

“Queremos ser reconheci-
dos por nossas operações de fu-
são e aquisição, de administra-
ção de fortunas e de relaciona-
mento com grandes corpora-
ções, que também crescem no
exterior” explica Chacon.

Em 2010, o banco encomen-
dou pesquisa sobre a percepção
da marca Itaú fora do âmbito da
América Latina, onde o banco já
tem imagem consolidada. Cons-
tatou o baixo nível de reconheci-

mento da marca. A opção foi
partir para propaganda em pu-
blicações de credibilidade, co-
mo The Economist, Wall Street
Journal, Financial Times e Chi-
na Daily, entre outros.

“A campanha tem uma men-
sagem bacana, com gente baca-
na, para despertar a curiosida-
de pelo banco”, diz Chacon.

Foram escolhidos profissio-
nais de projeção fora dos países
de origem como os brasileiros
Alice Braga (atriz),Vik Muniz
(artista plástico) e Francisco
Costa (estilista). E também os
jogadores de polo argentino Na-
cho Figueras, e de golfe colom-
biano Camilo Villegas, e a baila-

rina argentina Paloma Herrera.

Minério. Não só as empresas
de produtos de consumo ou de
prestação de serviço apostam
na onda do marketing externo
para expandir os negócios. Até
mesmo companhias que man-
tém relações diretas com ou-
tras empresas, caso do minera-
dora Vale, resolveram dar um
lustro na marca.

Desde 2010, a Vale tem feito
campanhas institucionais em
países do mercado asiático co-
mo Japão, China e Hong Kong,
Coreia do Sul, Taiwan e Cinga-
pura. Este mês, a empresa pro-
gramou um anúncio para o mer-
cado africano destacando os in-
vestimentos feitos nos vários
países do continente.

“Antes o Brasil era passivo no
processo de globalização, agora
olha para fora”, diz Márcio San-
toro, presidente da Africa, do
Grupo ABC – que, aliás, quer
aproveitar a expansão das mar-
cas para as quais trabalha para
crescer seu negócio fora do Bra-
sil, a exemplo do que fizeram as
grandes redes globais de marke-
ting há mais de seis décadas. O
grupo de Nizan Guanaes já tem
escritórios em São Francisco e
Nova York e pretende abrir em
Hong Kong e Londres.

Ambição. ‘Queremos ser a Coca-Cola dos eletrônicos’,
diz Hamilton Yoshida, diretor de marketing da Samsung
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2011, Negócios, p. N6.




