
A decisão de se internaciona
lizar nasce e se desenvolve 
marcada pela tensão per

manente entre a tendência de re
produzir o modelo já conhecido em 
outros ambientes e a de criar solu
ções próprias para as características 
de cada mercado. Este é um dilema 
que vai perseguir as empresas por 
todo o tempo em que atuarem no 
exterior. E não existe uma fórmula 
pronta, pois as estratégias variam 
muito, de acordo com cada setor 
de atividade.

Neste contexto, o papel dos pro
fissionais de comunicação na arqui
tetura dos projetos de internacio
nalização das empresas é vital. Sua 
missão inicial é desbravadora e vai 
além de conhecer profundamente 
aspectos econômicos e sociocultu- 
rais. É preciso buscar conhecimento 
geopolítico, histórico e até antropo
lógico, sem contar os idiomas. Alista 
de tarefas é grande e inclui desde as
pectos tributários e jurídicos de cada 
país e como se relacionam executivos

numa reunião de negócios até enten
der as principais regras de conduta 
religiosa e como funciona a mídia re
gional. “O maior desafio é como lidar 
com tantas diferenças sem perder a 
conectividade com a matriz brasilei
ra”, diz o gerente de comunicação da 
JBS, Alexandre Inácio.

Para manter essa harmonia com 
os valores nacionais, o grupo - um 
dos maiores de processamento de 
proteína animal do mundo - man
tém duas grandes bases de comu
nicação institucional: uma aqui no 
Brasil e outra nos Estados Unidos. A 
partir destes dois pilares de susten
tação é que as ações são descentrali
zadas. Vale destacar que as diversas 
marcas - Friboi, Bordon e Swift, 
entre outras - em seu portfólio são 
trabalhadas pelas respectivas áreas 
de marketing. Caso da Friboi, cuja 
campanha assinada pela Lew’Lara\ 
TBWA e estrelada pelo ator Tony Ra
mos, fez tanto sucesso no mercado 
doméstico, que estreia agora a sua 
terceira fase. “Como não atuamos

com serviço em si, apostamos em 
eventos patrocinados e ações mais 
focadas em B2B”, conta Inácio.

Para o executivo, a estratégia 
fundamental para a companhia é 
a divulgação de seus valores e polí
ticas socioambientais, algo realiza
do também por meio da internet. 
“O que ficou claro com o passar do 
tempo é que precisamos selecionar 
e separar informações macro daque
las locais”, diz. Um ajuste que está 
sendo realizado mediante investi
mento tecnológico. Ou seja, as notí
cias globais serão visualizadas numa 
página principal e, ao navegar pelo 
site, o usuário encontrará canais 
regionalizados com as informações 
pertinentes de cada localidade.

Entre as ações definidas pelo 
grupo para formação de uma mar
ca institucional forte no exterior es
tão alguns programas como aqueles 
desenvolvidos com a rede varejista 
Walmart, que se tornou um dos 
maiores projetos da cadeia pecuá
ria do país. Trata-se de um sistemaA ut
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de monitoramento e gestão de ris
co da carne bovina, integrado a um 
mesmo sistema de dados de geor- 
referenciamento, que mapeia áreas 
de desmatamento, terras indígenas 
e unidades de conservação com in
formações de listas públicas de áreas 
embargadas e trabalho escravo. A 
JBS entrou ainda na fase de desen
volvimento do sistema, fornecendo 
as informações sobre suas plantas e 
fazendas na Amazônia.

Do ponto de vista institucional, 
são características como gestão 
transparente e respeito ao meio 
ambiente que criam, na avaliação 
de Inácio, uma boa reputação fora 
do país. “A relação com a impren
sa, por sua vez, se dá por aqui, pois 
somos uma empresa de alimentos 
listada no Brasil, e isso causa inte
resse na matriz.”

O mesmo não ocorre quando se 
trata de tecnologia, um setor ainda 
visto com reservas lã fora. Muitos 
anos atrás era um desafio explicar 
que o Brasil era capaz de produzir 
aviões, por exemplo. Uma barrei
ra derrubada pela Embraer, que 
conquistou grande destaque no 
mercado estrangeiro. O fato é que 
o mercado brasileiro não vive só da 
inovação aeronáutica, como mostra

o caso da Stefanini. Terceira maior 
multinacional pelo ranking da Fun
dação Dom Cabral, atrás apenas da 
Gerdau e da JBS, a companhia está 
presente hoje em 30 países.

Especializada em soluções de 
tecnologia da informação (TI), a 
empresa está acostumada a driblar 
dois obstáculos do cotidiano: a falta 
de tradição do Brasil em tecnologia 
e todo o ônus do contato direto com 
o consumidor final que a prestação 
de serviços demanda. “Nós não ven
demos produtos”, diz o gerente de 
marketing para a América Latina 
da Stefanini, Eliezer Silveira Filho. 
“Trabalhamos de forma integrada, 
mas focados em cada região.”

São 17 mil colaboradores espa
lhados mundo afora, sob o coman
do de quatro CEOs globais e um líder 
comercial por país. A miscelânea é 
grande. “Muitos funcionários não 
são brasileiros e todas as culturas 
são respeitadas”, diz. “A abordagem 
é regional, mas é conduzida por um 
comitê de marketing global que 
tem a missão de garantir o padrão 
dos serviços.”

Segundo o executivo, as trocas 
são intensas. “Nada impede que 
boas práticas locais sejam dissemi
nadas pela matriz, afinal uma em

presa, seja de que porte for, precisa 
estar aberta à interação”, afirma o 
executivo da Stefanini. Tudo é deter
minado com uma boa dose de bom 
senso. “Estamos na era das redes 
sociais, fenômeno que modificou o 
comportamento dos funcionários e 
deu poder de voz ao consumidor.”

O diretor-presidente da Asso
ciação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje), Paulo Nassar, 
alerta ainda para um fator bastan
te influenciável: “efeito-de-país-de- 
origem”. A reputação de uma or
ganização depende relativamente 
de outros níveis dos quais ela está 
envolvida, como o conceito do 
país de onde vem. “O processo de 
construção e acumulação de valor 
precisa de atenção dos profissionais 
de comunicação e, por isso, existe 
a necessidade de um debate sobre 
a marca Brasil”, diz. Ele cita como 
exemplo o trabalho desenvolvido 
pelas empresas alemãs, que gozam 
de excelente reputação. “Nesse caldo 
todo, o mais importante é o relacio
namento”, afirma.

Um ponto a favor das empresas 
nacionais são os atributos dos bra
sileiros, especialmente a facilidade 
de relacionamento com as pessoas. 
Mas este é apenas o primeiro passo,A ut
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já que é preciso profundo conhe
cimento das comunidades para a 
coisa fluir, alerta Nassar.

Esta também é a opinião do di
retor de assuntos institucionais e 
comunicação corporativa da Ger- 
dau, Renato Gasparetto. “Vivemos 
em uma sociedade com múltiplos 
protagonistas e as empresas devem 
atualizar seus processos de comuni
cação constantemente e desenvolver 
ferramentas eficazes para relaciona
mento com seus públicos de inte
resse”, afirma. “No contexto atual, 
é cada vez mais importante que as 
companhias tenham um discurso 
alinhado às práticas, clareza de pro
pósitos e consistência nas ações.”

Para Gasparetto, se a marca ex
pressar os valores da empresa e 
tiver um posicionamento bem de
finido e comunicado, as chances de 
suas mensagens serem assimiladas 
e multiplicadas são ampliadas. 
“Acredito que o grande desafio da 
comunicação corporativa, no am

biente de hiperconectividade que 
estamos inseridos, é fazer com que 
a marca proporcione experiências 
interessantes para suas audiências 
e seja capaz de gerar engajamento 
dos seus públicos.”

Nos 14 países em que atua, a Ger- 
dau trabalha para ter um posicio
namento único. A empresa acredita 
que a marca contribui para expres
sar junto aos diversos stakeholders - 
colaboradores, clientes, acionistas e 
comunidades - os valores que fazem 
parte da identidade da organização. 
Por isso, possui políticas e diretrizes 
globais que garantem que o seu po
sicionamento seja forte e alinhado 
nos diferentes países onde mantém 
operações. “Isso se faz com a con
vicção de que a cultura empresarial 
Gerdau, edificada ao longo de 112 
anos, possui valores universais e 
que podem ser replicados indepen
dentemente das fronteiras geográ
ficas”, diz o executivo. “Além disso, 
por intermédio de um sistema de
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gestão integrado, as diretrizes cor
porativas são difundidas e buscam 
garantir evolução nos processos de 
comunicação de forma continuada, 
tendo benchmarks internacionais 
como referência.”

Outro ponto importante, segun
do o executivo, é que ao longo dos 
últimos anos a companhia cons
truiu e consolidou indicadores de 
performance que ajudam a medir 
o relacionamento com a imprensa, 
a percepção de marca e se as mensa
gens comunicadas estão sendo en
tendidas e repercutidas. “Em 2013, 
para ampliar ainda mais o nosso 
relacionamento com os públicos 
de interesse, estreamos canais no 
Facebook, Twitter, Linkedln e You- 
Tube”, informa.

Antes de lançar seus canais nas 
mídias sociais, a Gerdau iniciou um 
processo de monitoramento das 
menções à empresa na rede, com 
o objetivo de diagnosticar sua pre
sença no ambiente digital e planejar

a sua estratégia de atuação proati- 
va. Para assegurar que a estratégia 
desenvolvida estivesse alinhada 
às melhores práticas de mercado, 
um trabalho de benchmarking foi 
realizado com mais de 20 empre
sas da indústria do aço e de outros 
setores. Além disso, também foram 
entrevistados jornalistas, analistas 
do mercado de capitais e outros 
stakeholders que acompanham a 
empresa para identificar quais eram 
os temas de interesse desses públi
cos nas mídias sociais.

Após todas estas etapas de plane
jamento, finalmente foram criados 
canais no Facebook, Twitter, Linke
dln e YouTube, os quais foram lan
çados em agosto deste ano. “Para 
garantir a consistência e alinha
mento das mensagens da Gerdau 
nas mídias sociais, desenvolvemos 
uma série de documentos prévios 
ao lançamento dos canais, baseados 
no trabalho de benchmark e nas en
trevistas realizadas, entre os quais

o Guia Gerdau de Boas Práticas nas 
Mídias Sociais”, conta Gasparetto.

O guia foi disponibilizado aos co
laboradores da empresa e apresenta 
dicas práticas de participação nas mí
dias sociais e também exemplos de 
informações internas que são de cir
culação restrita, em razão de questões 
de segurança da informação, sempre 
em observação ao código de ética da 
Gerdau, que já é de conhecimento de 
todos os colaboradores.

Embora a estratégia seja global, 
existe uma ação pontual regionali
zada, em reconhecimento à diver
sidade que existe em cada um dos 
mercados em que atua. “Anualmen
te, revisamos nossas políticas, prá
ticas e diretrizes, atualizando-as se 
necessário com a participação das 
equipes de comunicação de cada 
país em um processo de baixo para 
cima”, diz. Seja qual for o critério 
adotado, participação e engajamen
to são fundamentais em qualquer 
lugar do mundo.
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Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 34-40, nov. 2013.




