
ara alinhar globalmente suas 
marcas dentro de diferentes 
culturas, as grandes multi

nacionais conciliam as diretrizes 
que vêm da matriz à criatividade 
na busca de soluções locais. É uma 
operação de grande complexi
dade e impacto tanto para as 
multinacionais estrangeiras aqui 
instaladas como para as empresas 
brasileiras que lançaram suas ba
ses no exterior. 

"O coração dessa função é a in
tegração das áreas interna e exter
na baseada em relacionamentos e 
identificação de agendas comuns", 
diz Juliana Nunes, diretora de co-
municaçãocorporativadaUnilever, 
que tem sob sua responsabilidade 
as áreas de comunicação interna e 
externa, assuntos governamentais, 
institucionais e socioambientais. 
A companhia anglo-holandesa está 
há 83 anos no Brasil, hoje sua se
gunda maior operação mundial. 

Proprietária da marca de sabo
nete Lifebuoy, a empresa estabele
ceu uma parceria com a ONG Pasto
ral da Criança e apoia a campanha 
do Ministério da Saúde de incenti
vo ao hábito de lavar as mãos. Com 
essa ação social - que inclui a doa
ção do sabonete antibactericida na 
periferia das grandes cidades e em 
pequenos e médios municípios po-

bres do Brasil -, a Unilever cumpre 
um de seus compromissos globais 
de sustentabilidade. Suas três gran
des metas são reduzir pela metade 
o impacto ambiental de seus pro
dutos, ter as fontes de matéria-
prima agrícola 100% sustentáveis 
e melhorar a saúde e bem-estar de 
1 bilhão de pessoas. 

Apesar da estrutura de comu
nicação global, o cotidiano da 
comunicação e as escolhas para 
cada marca se fazem localmente 
com certa liberdade e autonomia. 
Parcerias como a estabelecida com 
a Pastoral da Criança, ONG com 
atuação local, restrita ao território 
brasileiro, são um bom exemplo. 
Mas há iniciativas replicadas mun
dialmente. O primeiro relatório de 
sustentabilidade de uma subsidiá
ria Unilever foi produzido no Brasil 
em 2003. Na comunicação interna, 
a inovação ficou por conta de um 
vídeo extremamente simples e bre
ve com a fala do presidente no Bra
sil. "Foi a solução encontrada para 
falar com os 13 mil funcionários, 
que agora também está sendo im
plementada em países da Europa e 
Ásia", diz Juliana. 

Na comunicação globalizada, 
as ações desenvolvidas localmente 
são essenciais. "Temos linhas mes
tras globais, mas cada país tem suas 

peculiaridades", diz Gabriela Ono-
fre, diretora de comunicação da 
Procter & Gamble. A multinacional 
norte-americana que atua nos seg
mentos de alimentação, produtos 
de higiene e limpeza, chegou ao 
Brasil há 25 anos e comercializa 24 
marcas no país. Nos Estados Unidos 
tem 175 anos e mais de 250 mar
cas. Essa diferença de cenários é 
comum entre multinacionais com 
operações em muitos países. A 3M, 
que atua com tecnologias variadas, 
possui 1.520 marcas registradas, 
das quais 250 estão no Brasil. São 
ao todo 12 marcas globais; no Bra
sil, 11. E em comum apenas cinco, 
como os blocos Post-it e as espon
jas Scotch-Brite. 

Na P&G existe a cultura de divul
gar internamente os lançamentos 
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antes que eles cheguem ao merca
do, ou com a menor defasagem de 
tempo possível. A particularidade 
no Brasil é que os funcionários 
querem ver, pegar e experimentar 
o produto, o que leva a eventos in
ternos lúdicos que incluem jogos 
de perguntas e respostas e outras 
brincadeiras. "A mensagem, a tec
nologia e a inovação do produto é 
a mesma, mas a forma de apresen
tá-la é diferente", diz Gabriela. 

Durante as comemorações do 
Dia da Terra, em abril, os escritó
rios da P&G ficaram com suas lixei
ras viradas de cabeça para baixo. 
"Aproveitamos o momento para 
falar de uma das metas globais da 
companhia de zerar, no longo pra
zo, o lixo industrial e de consumo 
que vai para aterros sanitários." 

No Fórum de Comandatuba, pro
movido pelo Grupo de líderes Em
presariais (Lide), a P&G patrocinou 
uma palestra sobre educação, além 
de distribuir kits com seus produ
tos para os empresários, alinhada 
comacausa corporativa "Aprender, 
Viver, Prosperar". A companhia de
fine a área em que irá investir em 
cada país onde está presente. No 
Brasil, a escolha é a educação - in
fantil e fundamental - e os projetos 
são realizados por meio de par
cerias com a Fundação Abrinq e o 
Instituto Ayrton Senna. 

O equilíbrio entre o que é deter
minado pela matriz e o que é pre
conizado localmente não ê fácil de 
atingir devido à diversidade de lín
guas e culturas, distintas maneiras 
de fazer comunicação, diferentes 

realidades de mercado, infinidade 
de marcas para gerenciar. Todas 
essas variáveis tomam o ambiente 
de relacionamento rico de infor
mações que circulam nas redes, 
nas intranets, nos relatórios, nas vi
deoconferências, nas ligações por 
skype e nas viagens internacionais 
cada vez menos frequentes por 
serem antiecológicas e antieconô
micas. E ainda tem as redes sociais, 
que são o canal de comunicação 
mais rápido entre a marca e o con
sumidor, que veio substituir o SAC 
- Serviço de Atendimento ao Clien
te. Na P&G, foram criadas funções 
de "gerente de comunidade" para 
cada marca. A página das fraldas 
Pampers no Facebook, iniciada há 
dois anos, já é a maior do mundo. 
"Vimos que ê um canal muito rico, 
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mesmo ouvindo críticas e reclama
ções", diz Gabriela, sobre o formato 
criado no Brasil e que serve de ins
piração para outros países. 

Grandes companhias, com ope
rações em diversos países e vasta 
gama de produtos e marcas como 
é o caso da 3M, têm preocupação 
com a unidade de sua comunica
ção. "A partir de 2005, a empresa 
passou a buscar diretrizes globais 
com o objetivo de que a marca 
3M fosse mais valorizada. À épo
ca, alguns produtos não estavam 
associados à 3M, perdendo esse 
benefício", explica o diretor de 
marketing e comunicação corpo
rativa Waldemir Macari. 

A empresa passou a adotar a pa
dronização sugerida pela matriz 
em suas apresentações de produto 
- seja para uso interno, seja para 
clientes. Nos modelos adotados, 
a orientação é de que os produtos 
devem aparecer sempre associa
dos aos benefícios que trazem ou 
sendo usados por uma pessoa, 
nunca isoladamente. "Até algum 
tempo atrás, cada subsidiária cria
va sua própria visão. Começaram 
a se procriar visões", diz Macari. 

Hoje, a visão única da companhia 
é: a tecnologia impulsionando os 
produtos 3M. 

Mas as regras globais de comuni
cação da 3M param por aí. A subsi
diária, que está há 66 anos no país, 
faz campanhas publicitárias à moda 
brasileira, utilizando atores globais 
como Claudia Raia, Lázaro Ramos 
e Marieta Severo para vender seus 
produtos voltados ao consumo -
que representam um terço do total. 
Na comunicação interna, a empresa 
realiza há uma década a reunião tri
mestral com o presidente. Nela são 
discutidos assuntos das áreas téc
nica e de marketing e são apresen
tados os lançamentos e estratégias. 
O evento dura quatro horas, recebe 
mais de 500 pessoas e acontece no 
Clube da 3M, em Sumaré, interior 
paulista. "Dividimos ali as melhores 
práticas", diz Macari. 

A Nice Systems, israelense, líder 
em tecnologia para contact center 
e segurança, abriu há apenas dois 
anos escritório no Brasil - a primei
ra filial da companhia na América 
Latina, depois de 17 anos de atua
ção via parceiros. A empresa, com 
mais de 24 mil clientes em 150 paí

ses, se depara também com o desa
fio de integrar suas estratégias glo
bal e local. A equipe de marketing 
e comunicação da Nice é dividida 
por funções e especialidades e tra
balha de forma integrada. Segun
do a gerente de marketing para a 
América Latina e Caribe, Caroline 
Sartori, "é fundamental verificar se 
a mensagem é eficiente nas diferen
tes regiões e se está alinhada com o 
mercado específico". No Brasil, al
gumas das atividades integram o 
plano regional (Américas), outras 
são desenvolvidas para atender às 
necessidades específicas do país. 

A integração precisa acontecer 
para garantir a precisão na comu
nicação, e também para discutir 
os desafios regionais ou alterações 
necessárias. Uma "conference call" 
semanal ajuda a definir as estra
tégias, acompanhar as atividades 
e compartilhar desafios e as expe
riências, e facilita especialmente 
quando uma mudança na comuni
cação precisa ser feita. "Às vezes, um 
nome ou sigla de uma campanha 
ou produto em inglês podem se 
revelar inadequado em espanhol 
ou português. Trabalhamos de 
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forma que as mensagens estejam 
alinhadas globalmente, mas com 
a possibilidade de regionalizá-las, 
quando necessário", diz Caroline. 

Também as marcas brasileiras 
que se internacionalizaram usam 
a comunicação como um instru
mento fundamental para constru
ção de sua reputação no exterior. 
Respeitam diversidades culturais, 
mas consideram essencial ter um 

posicionamento único de marca. 
A siderúrgica Gerdau constrói co
letivamente com profissionais dos 
14 países onde atua - entre Amé
ricas, Europa e Ásia - as políticas 
e as diretrizes que irão garantir a 
integridade do posicionamento 
da marca globalmente. "Não é um 
processo típico de multinacional 
'top-down' e sim 'botton-up', pois 
a própria cultura brasileira reco

nhece, respeita e é fruto de uma 
grande diversidade cultural", diz 
Renato Gasparetto Junior, diretor 
de assuntos institucionais e comu
nicação corporativa da Gerdau. 

Na Stefanini IT Solutions, do se
tor de tecnologia, o modelo de ges
tão da comunicação era autônomo 
nos 17 países onde atuava até 2009. 
Ao adquirir as ações da TechTeam 
Global - a maior aquisição da mui-
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tinacional brasileira em 25 anos -, 
sua presença foi ampliada para 28 
países. A expansão geográfica do 
grupo levou à necessidade de um 
projeto estratégico para a marca. 
Durante seis meses, um escritó
rio internacional trabalhou para 
unificar o discurso e desenvolver a 
marca global. "Esse mapeamento 
nos ajudou a construir uma plata
forma global de comunicação que 
contempla sinergia de discurso e 

particularidades locais", diz Eliezer 
Silveira Filho, gerente de marketing 
da Stefanini para a América Latina. 

Na Gerdau, nos últimos anos, 
foram construídos indicadores 
de desempenho. "Seguimos a má
xima: não se gerencia aquilo que 
não se consegue medir. Os indica
dores de desempenho nos ajudam 
a avaliar o relacionamento com a 
imprensa, a percepção de marca e 
se as nossas mensagens estão sen

do entendidas e repercutidas", diz 
Gasparetto. 

O valor da comunicação uni
ficada facilita o desenvolvimento 
de negócios, em especial quando a 
empresa é fornecedora de serviços 
- um conceito mais abstrato do que 
o produto -, como é o caso da Ste
fanini. "Para o cliente dá a percep
ção de ter uma experiência o mais 
similar possível e, internamente, 
entre os funcionários, o fluxo e o 
compartilhamento de informação 
e boas práticas é melhor", diz Sil
veira, que troca informações cons
tantes com a área de marketing do 
escritório dos Estados Unidos e da 
Bélgica por e-mails, teleconferên-
cias, videoconferências e pelo me
nos duas viagens internacionais 
por ano. 

Considerando a complexidade 
de uma organização global - a Ger
dau tem sete diferentes fusos ho
rários entre os países em que está 
presente, a Stefanini atua hoje em 
30 países -, o profissional de comu
nicação tem a favor de si a forma
ção generalista e a criatividade. "A 
flexibilidade é uma contribuição 
na qual já somos reconhecidos in
ternacionalmente, mas em paralelo 
é preciso buscar o aprimoramento 
em pontos como gestão e medição 
de resultados", afirma Gasparetto. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 24-30,  nov. 2012.




