
BRANDING 

Personalidade tipo exportação 
Economista e especializado em marketing internacional, o turco Tamer Cavusgil é pesquisador da Universidade da 

Geórgia (EUA), onde desenvolve estudos sobre a classe média em países emergentes. Morando nos Estados Unidos há 

40 anos, Cavusgil recentemente esteve no Brasil para participar de um debate na ESPM sobre as tendências e 

estratégias de marketing no atual contexto internacional. Na entrevista ao Meio & Mensagem, ele explica por que 

considera este o momento ideal para as empresas brasileiras com ambições globais se destacarem. 

Por JONAS FURTADOjfurtado@grupomm.com.br 

CLASSE MÉDIA 

Estudar a classe média em diferentes 
países é desafiador. Levamos em conta 
a disponibilidade de renda, os padrões 
de gastos e as populações urbanas, nas 
quais a classe média está concentrada. 
Não usamos métricas absolutas, como de-
finir a classificação a partir de uma renda 
mínima em dólares - a quantia pode ser 
boa para a fndia, por exemplo, mas não 
o bastante para o Brasil. Os dados rela-
tivos apenas à renda das famílias geram 
distorções. Em países como o Brasil, on-
de as pessoas têm acesso a crédito, não é 
apenas a renda que gera um aumento no 
consumo, mas todo esse dinheiro dispo-
nível para empréstimos. Por isso, os pa-
drões de gastos são índices mais apro-
priados para definir a classe média de 
um país. Há algumas similaridades nos 
padrões de consumo de alguns itens. Em 
todos os 25 países nos quais o estudo foi 
aplicado, o maior aumento dos gastos 
acontece na compra de carros. Universal-
mente, as pessoas amam os carros, seja a 
classe média da China, da Turquia ou do 
Brasil. O consumo de alimentos também 
está crescendo. Os russos registram cres-
cimento impressionante na aquisição de 
aparelhos eletrônicos. O Brasil também 
chamou a atenção pelo aumento de gas-
tos com educação, isso é muito positi-
vo, principalmente com o gap de mão de 
obra que vocês enfrentam por aqui. Mas, 
falando genericamente, há mais simila-
ridades do que diferenças. 

INTERNO VS. EXTERNO 

Há tantas oportunidades no quintal de 
casa que a maioria das empresas brasi-
leiras está satisfeita em explorar apenas o 
mercado interno. É o mesmo caso ameri-
cano: um mercado doméstico imenso tra-
balha na direção contrária à competição 
global em escala. Mas a Índia tem conse-
guido fazer isso, a China também. Che-
gará um momento em que as empresas 
brasileiras precisarão fazer o mesmo, seja 
para crescer ou para diversificar seus in-
vestimentos, porque, se algo não vai bem 
em casa, há outras alternativas para o ne-
gócio. Hoje, as melhores oportunidades 
para o Brasil estão em outros mercados 
emergentes. Não há muita expectativa de 
crescimento nos países desenvolvidos nos 
próximos anos. Sei que a China é o maior 
parceiro comercial do Brasil, mas é pre-
ciso diversificar o número de países com 
os quais se negocia e o de produtos que 
se exporta - as commodities agora estão 
indo bem, por conta da alta de preços, 
mas não são garantia de futuro. O futuro 

está nesses novos setores, como fontes 
limpas e alternativas de energia, biotec-
nologia, aparelhos médicos. 

CHANCE HISTÓRICA 

Em todas essas áreas, o Brasil pode se 
destacar, diversificando investimentos, in-
dústrias e os mercados, para além do Bra-
sil e da América Latina. Acho que o mo-
mento é exato (para empresas brasileiras 
se internacionalizarem) também por con-
ta dos eventos que aqui serão realizados. 
O Brasil terá a chance de impressionar o 
mundo e mostrar musculatura econômi-
ca, como a China fez com a Olimpíada de 
Pequim, em 2008. 

MÃO DE OBRA 

Não vejo muito interesse dos profissio-
nais brasileiros em desenvolver carreiras 
globais - o que é uma desvantagem para o 
Brasil. As pessoas estão contentes em per-
manecer por aqui. Mas para ser um player 
global, é preciso motivar as pessoas a estu-
darem e trabalharem fora, ou mesmo ape-
nas a viajarem. Enfim, é preciso incentivar 
os profissionais a serem cidadãos globais. 
Para ter empresas globais é preciso ter ta-
lentos globais, capazes de sentar e nego-
ciar com executivos de outras partes do 
mundo, criar relações de confiança para 
ser cliente ou fornecedor de empresas de 
outros países por anos. É preciso fazer co-
mo os chineses e os sul-coreanos têm fei-
to, eles são maioria dos estudantes matri-
culados em cursos fora de seus países. Is-
so é algo que precisa ser incentivado. Não 
se pode esperar mais, porque leva tempo 
para mudar a percepção das pessoas. Os 

jovens deveriam estar estudando inglês e 
se inteirando sobre assuntos de interesse 
global. Porque o resto do mundo não está 
parado (esperando o Brasil crescer). Todos 
estão investindo e avançando em tecnolo-
gia, educação e colaboração para crescer. 

IMAGEM BRASILEIRA 

Se levarmos em conta o tamanho da 
economia brasileira, há muito poucas em-
presas daqui explorando os mercados in-
ternacionais, não de uma maneira inten-
sa como deveriam. Não há muitos setores 
da economia ou marcas brasileiras que 
sejam conhecidas lá fora. Sabe-se muito 
sobre o futebol. O típico europeu, ameri-
cano ou asiático consegue nomear mais 
jogadores de futebol do que de compa-
nhias e marcas brasileiras. O Brasil deve-
ria ter como meta que as empresas nacio-
nais tivessem, globalmente, a qualidade 
e a representação que têm os seus joga-
dores de futebol. Empresas sul-coreanas 
como a LG e a Samsung tem uma boa re-
putação, são reconhecidas hoje e há dez 
anos poucas pessoas as conheciam. Isso 
requer um trabalho de branding tanto 
das corporações quanto do próprio país, 
as duas coisas devem andar lado a lado. 
Nesse sentido, o Brasil já sai na frente de 
outros países pela imagem que cultiva 
junto aos outros povos. Europeus e ame-
ricanos médios têm a percepção de que 
os chineses não jogam limpo, manipulam 
as taxas de câmbio, protegem seus mer-
cados, etc... O Brasil não tem essa rejei-
ção, mas tem a música, a cultura, o povo, 
o futebol, a comida, as belezas naturais, 
todos esses são atributos carismáticos. O 
que está faltando é o branding das marcas. 

Hoje, a Petrobras é um pouco conhecida 
globalmente, a Embraer, a Natura - mas 
há nada muito além dessas. 

0 PAPEL DO MARKETING 

O marketing deveria ser uma ferra-
menta importante. Construir marcas glo-
bais leva tempo, o mercado está lotado de 
marcas que também estão pensando em 
se internacionalizar. É preciso conferir 
personalidade ao que destaca a indústria 
brasileira. No que vocês estão realmente 
prontos para competir e contribuir? Qual 
a impressão dos europeus em relação ao 
Brasil, além da cultura? O que mais se co-
nhece além da Embraer, da Petrobras e da 
exploração de petróleo no pré-sal? Quais 
são as áreas de excelência brasileira, al-
go que possa ser comparado à vocação 
da Coréia do Sul para as inovações ele-
trônicas e tecnológicas? É preciso decidir 
em que setores o Brasil quer competir e 
investir em centros de excelência e de-
senvolver empresas globais nesses seto-
res. Esse posicionamento é fundamental. 

CRÍTICA NECESSÁRIA 

Também é necessário ampliar a seleção 
de países com quais se mantém e apro-
funda um relacionamento comercial - e 
essa lista deveria estar concentrada em 
outros países em desenvolvimento. Não 
sou um expert no Brasil, mas tenho a im-
pressão de que os consumidores brasilei-
ros não são tão críticos quanto os que vi-
vem em outras partes do mundo. Quando 
há uma expectativa maior pela qualida-
de dos produtos e serviços, a indústria se 
torna melhor e mais competitiva. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1484, p. 29, 7 nov. 2011.




