
Boicote vai custar 20% a menos nas vendas externas
Europeus, japoneses e russos deixaram de comprar produtos que sejam claramente de origem americana

SER ‘GLOCAL’ – Para evitar problemas como os protestos contra a Wal-Mart no México, Coca-Cola e Nike estão adotando símbolos brasileiros

Made inUSA:ostatusvirourisco
PesquisaconstataqueumaimagemnegativadosEstadosUnidospodeprejudicarosnegóciosdasmultinacionaisamericanas

HENRY ROMERO/REUTERS

TENDÊNCIA
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A imagem internacional dos Es-
tados Unidos e dos americanos
já teve dias melhores. Guerras
como a do Afeganistão e do Ira-
que e a onda conservadora resul-
tante da reeleição do presidente
George W. Bush dão fôlego ao
estereótipo de uma nação arro-
gante, comprometida apenas
com seus interesses e insensível
ao resto da humanidade. A gran-
de discussão entre empresários,
publicitários e marqueteiros é se
essa imagem negativa pode cor-
roer as marcas e prejudicar os ne-
gócios das multinacionais ameri-
canas no exterior. Uma pesquisa
realizada pela empresa Research
International em nove países da
America Latina, entre eles o Bra-
sil, mostra que, pelo menos na re-
gião, este risco já é real.

“A percepção dos valores e
das marcas americanas não é tão
positiva”, explica Silvia Aqui-
no, diretora de Planejamento do
escritório brasileiro da Research
International e uma das autoras
da pesquisa. “Isto não significa
que as pessoas começarão a boi-
cotar produtos americanos, mas
é um problema sério para corpo-
rações em que a marca é um
grande patrimônio.”

Na semana passada, a rede su-
permercados Wal-Mart foi alvo
de uma série de protestos no Mé-
xico, um dos países participan-
tes do estudo. O motivo foi a de-
cisão da empresa de construir
uma unidade a um quilômetro e
meio de de distância de um sítio
arqueológico asteca.

A obra foi aprovada por órgãos
mexicanos e internacionais de de-
fesa do patrimônio, mas os ativis-
tas antiamericanos aproveitaram
a ocasião para mandar seu reca-
do. “As corporações multinacio-
nais ficam ricas enquanto você
passa fome”, lia-se em um cartaz,
ao lado do clássico “Fora Wal-
Mart”. Os protestos não impedi-
ram a inauguração. A loja, que le-
va o nome mexicano de Aurrera,
abriu as portas na sexta-feira.

ESTEREÓTIPOS
Para o estudo, os pesquisadores
da Research International ouvi-
ram 849 formadores de opinião
de alto poder aquisitivo, 334 de-
les no Brasil. Encontraram uma
surpreendente antipatia com rela-
ção aos americanos. A visão dos
entrevistados confirma oestereóti-
po dos americanos como pessoas
que comem demais, desconfiam
dos outros e estão interessados só
em seu próprio país e cultura. Em
média, 80% dos entrevistados
concordam com esta imagem.

Na avaliação, os brasileiros
mostraram-se mais críticos do
que a média latino-americana.
Para 81% dos entrevistados no
Brasil, o americano discrimina
pessoas de outras culturas. Este
índice é 9% maior do que o da
média dos países pesquisados.
Oitenta e cinco por cento dos
brasileiros acreditam que os
americanos só se preocupam
com eles mesmos, ante 80% da

média latino-americana. Para
74% dos brasileiros, os america-
nos vêem as outras culturas co-
mo ameaça aos EUA. A média
do estudo foi de 68%.

Um dos poucos quesitos em
que os brasileiros foram me-
nos implacáveis foi o respeito
à cultura alheia. Vinte e dois
por cento acham que os ameri-
canos respeitam outra cultura,
ante apenas 13% dos outros

países latino-americanos.
É um julgamento duro, que

acaba sendo atenuado quando se
avalia o país como um todo. Ao
mesmo tempo em que os EUA
são vistos como um país arrogan-
te, imperialista, paranóico e into-
lerante, são também admirados
pela democracia, modernidade e
qualidade de vida.

A relação dos entrevistados
com as marcas de origem ameri-

cana reflete tanto a admiração
quanto a antipatia que têm pelo
país. Apesar de serem reconheci-
das como inovadoras, de alta
qualidade, prestigiadas e capa-
zes de realizar o que propõem,
as marcas são vistas como muito
dominantes, muito comerciais e
massificadas.

Mais da metade dos entrevis-
tados acredita que as grandes
marcas se beneficiam da explora-

ção desmedida dos trabalhado-
res e do meio ambiente. Para
39% dos entrevistados, os produ-
tos são descartáveis, e 36% acre-
ditam que estão perdendo em in-
ventividade para similares de ou-
tros países. No Brasil, 43% dos
entrevistados avaliaram que os
produtos americanos não são tão
inventivos assim. Uma das ten-
dências registradas entre os con-
sumidores mais endinheirados e
esclarecidos é de uma maior in-
ternacionalização de marcas,
principalmente nas áreas de ali-
mentos, bebidas, carros e moda.

EMPRESA ‘GLOCAL’
Da mesma forma que detecta a
fragilidades das marcas, a pes-
quisa aponta também seus pon-
tos fortes e como pode ser rever-
tida a tendência ao antiamerica-
nismo. Um caminho é reforçar
os vínculos locais com os países
onde mantêm negócios. No Bra-
sil, uma série de empresas ameri-
canas têm adotado essa estraté-
gia. “É um sinal de que a identifi-
cação como estrangeira, e parti-
cularmente americana, incomo-
da”, explica Silvia Aquino. Os
especialistas em marcas têm um
apelido para esse tipo de empre-
sa: ‘glocal’ – global e local ao
mesmo tempo.

A partir desta semana, a Coca
Cola inicia uma grande campa-
nha publicitária para se afirmar
como uma companhia brasilei-
ra. Na quarta-feira, a empresa di-
vulgou sua nova logomarca cor-
porativa, com uma pincelada de
verde-amarelo e o nome Brasil
no logotipo americaníssimo e
centenário. “Quando pensamos
a mudança, não tínhamos em
mente nos proteger contra um
sentimento antiamericano, mes-
mo porque não acreditamos que
ele seja tão significativo assim”,
diz Marco Simões, diretor de Co-
municação da empresa. “Mas
não podemos negar que, se isso
um dia acontecer, o impacto na
marca será bem menor.”

A Coca-Cola – junto com
McDonald’s, Nike, IBM, Marl-
boro, Levi’s e Microsoft – faz
parte do time das marcas imedia-
tamente identificadas como ame-
ricanas pelos consumidores. São
alvos fáceis de campanhas con-
tra os Estados Unidos. É sinto-
mático que algumas dessas em-
presas sejam as que mais invis-
tam em identificação local.

Instalada há cinco ano no Bra-
sil, a Nike adotou a estratégia de
apostar no futebol brasileiro. Co-
locou estrelas do calibre de Ro-
naldo, Ronaldinho Gaúcho e De-
nilson nas campanhas publicitá-
rias. Deu certo. Entre junho de
2003 e maio de 2004, a empresa
cresceu 40% no Brasil.●

O antiamericanismo está longe
de ser um fenômeno restrito a
países em desenvolvimento.
Uma pesquisa recente do Glo-
bal Market Institute (GMI), ins-
tituto de pesquisa baseado em
Seattle, nos Estados Unidos,
aponta que as empresas america-
nas podem perder 20% de seus
consumidores em países euro-
peus, no Japão e na Rússia em
decorrência da política externa

do presidente George W. Bush.
O desagrado com a forma de
combate ao terrorismo e a ocu-
pação do Iraque são os princi-
pais motivos para o boicote.

Entre os entrevistados, 67%
acreditam que a política exterior
americana é motivada exclusiva-
mente por interesses que benefi-
ciem os americanos e uma estra-
tégia imperialista. Dois terços
dos entrevistados consideravam

John Kerry uma opção mais ra-
zoável que Bush para acordos
comerciais com seus países.

Do ponto de vista de negó-
cios, há curiosidades. Nove em
cada dez japoneses não preten-
de viajar para o exterior em
aviões de empresas aéreas ame-
ricanas por medo de ataques ter-
roristas. Metade dos japoneses e
36% dos alemães não viajarão
para os Estados Unidos enquan-

to a questão do Iraque não for so-
lucionada. Dentro da média ge-
ral, 43% dos entrevistados não
comprarão cigarros Marlboro,
33% evitarão comprar bonecas
Barbie. No entanto, apenas 10%
deixarão de comprar lenços des-
cartáveis da marca Kleenex, um
produto que é pouco associado
à sua origem americana.

Segundo o diretor da GMI,
Mitchell Eggers, a queda nas

compras é mais acentuada se o
produto for automaticamente
identificado com sua origem
americana e se houver similar
não americano no mercado.
“Empresas como McDonald’s e
American Airlines, por exem-
plo, tendem a enfrentar maiores
problemas do que a Microsoft e
Coca-Cola, que raramente en-
frentam competidores à altura”,
justifica ele.● D.H.T.
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Fonte: O Estado de São Paulo, 7 nov.2004, Economia, p.B12




