
Havaianas expostas na Champs-Ély-
sées. Anúncios da Vale na mídia chi-

nesa; do Itaú nos jornais norte-america-
nos. O maior interesse do resto do mun-
do pelo Brasil aliado à conquista de sta-
tus da economia nacional contribui para 
a internacionalização das marcas brasilei-
ras. No vácuo aberto pelos anunciantes, 
as agências aqui instaladas estão sendo 
requisitadas com maior freqüência para 
criar campanhas para veiculação no ex-
terior. "A publicidade não é a locomoti-
va, mas sim o vagão que acompanha o 
ritmo do mercado. Com o Brasil na pau-
ta do mundo, empresas brasileiras como 
Vale, Itaú, Grendene, Alpargatas, Ambev, 
Seara, JBS, Gerdau, Votorantim, Odebre-
cht e tantas outras foram para fora e estão 
puxando consigo as suas agências" atesta 
Sérgio Gordilho, copresidente da África 
que, para aproveitar a onda, abriu escri-
tório em Nova York. Na sua opinião, nin-
guém melhor para cuidar das estratégias 
de internacionalização das marcas brasi-
leiras do que as agências que já as aten-
dem no mercado interno. "Uma campa-
nha da BBDO para Havaianas não teria o 
mesmo sucesso que uma da Almap, por-
que ninguém conhece tão bem esta mar-
ca como a agência brasileira" exemplifica. 

As Havaianas, por sinal, são um dos 
principais símbolos deste movimento 
- um par da sandália que não deforma, 
não tem cheiro e não solta as tiras chega 
a custar € 30 na Europa. "O mercado in-
ternacional é importante para nós porque 
o crescimento é naturalmente maior do 

que no Brasil, onde anualmente 8,5 a ca-
da dez pessoas adquirem nosso produto" 
afirma Rui Porto, diretor de comunicação 
e mídia da São Paulo Alpargatas. 

A mais recente campanha criada pela 
AlmapBBDO para Havaianas para ser vei-
culada exclusivamente no exterior con-
templou além de mercados velhos conhe-
cidos da marca, como França, Espanha e 
Estados Unidos, lugares como índia, Pa-
quistão, China, Austrália, África do Sul, 
além de países da América Latina, Orien-
te Médio e mesmo Ilhas Maurício e o pe-
queno arquipélago de Reunião, localiza-
do no oceano Indico. A diversidade geo-
gráfica e cultural confirma que a marca 
conseguiu ter o mundo a seus pés. 

As campanhas publicitárias da marca 
desenvolvidas para o exterior pela Almap-
BBDO não se restringem a anúncios im-
pressos, contando também com material 
para pontos de venda, mobiliário urbano, 
outdoors, busdoor, mídia online e vitrines. 

Ainda no segmento de calçados, acaba 
de sair do forno o novo posicionamento 
internacional da Azaleia, desenvolvido 
pela DCS. Com expectativa de exportar 
mais de dois milhões de pares para países 
como Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, 
Panamá, Paraguai, Chile, Rússia, Costa Ri-
ca, Uruguai, Venezuela, Filipinas, Polônia 
e Arábia Saudita, a campanha foi adap-
tada para diversas línguas. Uma das pe-
ças, que traz uma modelo em um vestido 
de flores naturais, precisou de versão di-
ferente para os países árabes, só com as 
flores, para respeitar os costumes locais. 

Há uma série de razões que influen-
cia de maneira positiva este cenário. A 
primeira a ser considerada é a visibili-
dade que o País conquistou nos últimos 
anos, por conta da crise financeira que 
atingiu grandes potências mundiais, da 
qual o Brasil saiu quase imune. Outro fa-
tor, não menos importante, é que os olhos 
do mundo estão voltados para cá devido 
aos eventos esportivos globais que serão 
aqui sediados nos próximos anos. 

A situação econômica do País também 
é um dos pontos fundamentais. Diversos 

setores produtivos ganharam a chance 
de se destacar no exterior. "Digo que o 
Brasil vem passando pela globalização 
ativa, depois de viver os últimos 30 anos 
na globalização passiva, ou seja, empre-
sas internacionais vindo para cá. Agora 
é a nossa vez" acredita Márcio Santoro, 
o outro copresidente da África. 

Sem fronteiras 
Um de seus clientes que rompeu fron-

teiras foi o Itaú Unibanco. Em campanha 
criada no início deste ano, a instituição 
financeira era apresentada como "The 
Global Latin American Bank" O objetivo 
era aumentar o reconhecimento em paí-
ses onde o banco está presente, utilizan-
do personalidades ícones da América La-
tina como atriz brasileira Alice Braga, o 
artista plástico Vik Muniz e o craque ar-
gentino do polo Nacho Figueras, garoto-
propaganda mundial da Ralph Lauren -
impactando, desta forma, investidores 
com interesse na região. "Passamos a ter 
maior cobertura e uma freqüência mais 
definida de nossa exposição fora do Bra-
sil" frisa Fernando Chacon, vice-presiden-
te de marketing do Itaú, destacando que 
a ação deu início à construção mais con-
sistente da marca no plano internacional. 

O Brasil como produto também busca 
sua "venda" no exterior, anunciando-se 
como destino turístico em campanhas 
criadas pela Artplan. Os investimentos 
aumentaram desde a Copa do Mundo da 
África do Sul, quando foi lançado o es-
forço "O Brasil te chama. Celebre a vida 
aqui" veiculado em 14 países. A primei-
ra ação teve o título "Apito final" e apon-
tava o Brasil como destino, fazendo uma 
alusão direta com o futebol. Já a segunda 
ação, que se mantém até hoje, é o filme 
"Sons do Brasil" que, devido à sua grande 
repercussão, gerou até mídia espontânea. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1476, p. 18, 12 set. 2011.




