
Internacionalização de marcas nacionais é processo lento 
 

 
Evento patrocinado pelas Havaianas, uma das marcas nacionais mais conhecidas no exterior, durante o Australia Day 

2012 
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Muitos anos depois de nomes como Havaianas e H. Stern ficarem conhecidos também pelos 
consumidores estrangeiros, eles ainda são alguns dos poucos exemplos de marcas familiares 
que o turista brasileiro deve encontrar no exterior. Embora a experiência mostre que quem se 
aventurou lá fora obteve ótimos resultados, mesmo os casos de sucesso são permeados por 
características marcantes do lento processo de internacionalização das marcas nacionais, no 
desafio de mostrar aos clientes gringos que o Brasil não se limita a samba, praia e futebol. 
 
Ainda que, em termos econômicos, o Brasil esteja "por cima", o bom momento não tem 
favorecido a expansão de marcas brasileiras porque a economia do país ainda está fortemente 
associada à produção ‒ com tecnologia, é verdade ‒ de commodities, e é para o setor primário 
que os estrangeiros vêm voltando suas atenções. Quando o assunto são produtos refinados, o 
cenário é outro. "Na verdade, o Brasil está sendo visto como bola da vez nos investimentos. 
Com relação às marcas, nós ainda somos vistos muito dentro de estereótipos", explica a 
professora Daniela Khauaja, coordenadora da pós-graduação em Marketing da ESPM (SP). 
"Isso ajuda algumas marcas, como de moda praia, mas no caso da Vale, por exemplo, 
atrapalha", observa. 
 
Citando o exemplo da Coreia do Sul, onde marcas como Samsung e Hyundai ajudaram o país a 
transpor a imagem de Tigre Asiático, Daniela afirma que o investimento em marcas é uma das 
grandes formas de agregar valor aos produtos nacionais e, consequentemente, promover uma 
nova imagem do país no exterior, além de ser uma estratégia útil em períodos difíceis. 
"Quando você tem uma marca forte, a tendência é passar por momentos de crise com mais 
tranquilidade do que uma empresa que não tem", explica. 
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De forma geral, as estratégias adotadas pelas empresas brasileiras para ingressar nos 
mercados estrangeiros envolvem processos graduais e "estudo do terreno", visando minimizar 
os riscos da operação e manter o controle sobre ela. Por esse motivo, muitas companhias 
preferem começar a internacionalização em países da América Latina ou falantes de português 
para então investir em regiões cultural e geograficamente mais distantes. "Há algumas 
pesquisas que indicam que nós brasileiros somos muito centralizadores", conta Daniela. "O 
fato de estar aqui do lado, ou entender a cultura para onde se está indo, facilita pelo menos a 
percepção de que as coisas ainda estão sob o nosso controle", explica. 
 
Evitar o desperdício de dinheiro está entre as medidas de segurança adotadas, o que 
enfraquece a propaganda tradicional como uma das opções de divulgação no exterior. "Quando 
a marca tenta ganhar novos mercados internacionais, é uma decisão bastante complexa, 
porque é muito investimento e leva tempo para isso se solidificar", afirma Nino Carvalho, 
consultor em estratégia de marketing digital e coordenador do MBA da Fundação Getúlio 
Vargas na área. Além dos casos onde a demanda externa é anterior à expansão das operações 
‒ como foi o caso das Havaianas e de marcas de moda praia, onde os estrangeiros começaram 
a encomendar lotes do Brasil ‒, as empresas costumam empregar extensos trabalhos de 
relações públicas tanto voltados para o consumidor final quanto entre instituições 
governamentais, dependendo do mercado de atuação. 
 
Outra estratégia comum é a exposição em feiras internacionais de negócios, onde os 
empresários podem entrar em contato com profissionais que podem auxiliar na 
internacionalização e também com o consumidor final por um custo relativamente baixo. "É 
uma entrada mais prudente e cautelosa no sentido de que se pode sentir muito o mercado, 
porque as pessoas que estão ali conhecem esse meio", comenta Carvalho. O consultor conta 
que o empresariado brasileiro ainda não tem investido muito em marketing digital, uma 
estratégia barata e com boa possibilidade de retorno, e que muitas vezes o trabalho junto à 
imprensa especializada também é negligenciado. Segundo a professora Daniela Khauaja, essa 
é uma das alternativas empregadas pelo projeto Wines of Brasil, que convida jornalistas e 
clientes em potencial para conhecer mais sobre a produção vitivinícola nacional. 
 
Para quem deseja testar outros mercados mundo afora, a orientação é ter em mente que o 
procedimento tem retorno de médio a longo prazo e é preciso mensurar o tempo necessário 
até que ele comece a se refletir nas vendas. "É importante saber que qualquer trabalho de se 
mover para um novo mercado e, principalmente, educar um novo cliente é lento, dispendioso 
e com um momento inicial muito pouco vinculado à venda direta, mas ao posicionamento da 
marca", explica Carvalho. Para a professora Daniela Khauaja, o desempenho das empresas já 
internacionalizadas é animador, mas o país ainda carece de exemplos semelhantes. "Temos 
casos de muito sucesso; a questão é que eles são poucos", diz Daniela. "O retorno é positivo 
quando acontece, mas ainda temos muito o que melhorar", opina. 
 
Fonte: Terra. [Portal]. Disponível em: < http://invertia.terra.com.br/operacoes-
cambiais/noticias/0,,OI6090821-EI20362,00-
Internacionalizacao+de+marcas+nacionais+e+processo+lento.html>. Acesso em: 
29 ago. 2012. 
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