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Identificar público-alvo no exterior e adaptar produtos devem ser passos iniciais 
 
Conseguir consquistar o mercado internacional vai muito além de ter um produto de qualidade. É 
preciso estratégia específica para a marca ganhar credibilidade em um setor altamente 
competitivo. Há alguns anos, produtos brasileiros ganharam destaque graças a campanhas bem 
sucedidas. Em comum, elas reúnem entendimento dos mercados externos, sensibilidade para 
fazer adaptações e até mesmo um pouco de sorte. 
 
Juntamente com o marketing, um processo de construção da marca Brasil ajuda a aumentar a 
participação de produtos com maior valor agregado nas exportações. O alcance das vendas da 
Sadia (que atua no mercado externo com a Perdigão, concorrente no mercado interno), a 
excelência tecnológica da Embraer e o caso das Havaianas são exemplos de excelência. 
 
No final de 2000, quando Ângela Tamiko Hirata, recém-contratada para a diretoria de comércio 
exterior da São Paulo Alpargatas, teve que escolher um produto da companhia para exportar, ela 
não teve dúvidas. O sucesso do processo de reposicionamento das sandálias Havaianas, segundo 
ela, indicava que o produto poderia conquistar o mundo. 
 
- Até meados dos anos 90, a companhia exportava sem marca. A competição com os calçados 
produzidos na China e a reestruturação por que a empresa passou nessa época exigia que 
exportássemos com valor agregado - lembra Ângela. 
 
Sandálias Havaianas viraram artigo de moda  
Segundo Dilson Gabriel dos Santos, coordenador do MBA em Marketing da Faculdade de Economia 
e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP), o foco em mercados específicos, para 
atingir o público-alvo escolhido, deve ser o primeiro passo. As Havaianas foram posicionadas 
como um artigo de moda. Hoje, seus pontos de venda incluem em lojas que são sinônimo de 
moda, como Galleries Laffayette, em Paris, e Selfridges, em Londres. 
 
- O objetivo era fortalecer a marca. Portanto, investimos em mercados formadores de opinião de 
moda, para mostrar que vendíamos Havaianas e não sandálias de borracha - explica Ângela. O 
sucesso, conta ela, veio aos poucos, com trabalho e um pouco de sorte. Somente em setembro de 
2001, a executiva conseguiu a primeira entrevista com o departamento de compras da Galeries 
Lafayette.  
 
Na ocasião, a companhia tentou mostrar o posicionamento no mercado interno. "Levamos 
comerciais estrelados pelo Raí, jogador de muito prestígio em Paris. Em fevereiro de 2002, 
conseguimos participar de um festival de um mês dedicado à América Latina e vendemos mais do 
que o esperado", conta Ângela. Em seguida, as sandálias conquistaram um córner na famosa loja 
de departamentos. 
 
Entender o mercado externo em que se quer atuar é o primeiro passo de qualquer estratégia de 
marketing internacional, segundo o professor Santos. Em seguida, é preciso verificar as 
adaptações necessárias, levando em conta particularidades como comportamento do consumidor, 
legislação local, malha de distribuição e logística. Boas parcerias com representantes comerciais 
foram fundamentais para as sandálias Havaianas. 
 
- Na estratégia de marketing em um país estrangeiro é preciso somar razão e emoção, para 
detectar o que o mercado local percebe como qualidade - define Ângela, da São Paulo Alpargatas. 
Frederico Fleury Curado, vice-presidente executivo da Embraer, concorda com a necessidade de 
adaptação e de estabelecer parcerias.  
 



Atuando no exterior desde fins dos anos 70, quando ainda era estatal, a visão estratégica da 
Embraer para atuar em outros países parte da idéia de agir localmente, pensando globalmente. 
Assim, a empresa optou por uma atuação descentralizada. "Em cada região onde a Embraer atua, 
procuramos adotar parcerias, inclusive de risco, com a indústria local", afirma Curado.  
 
Com unidades nos Estados Unidos, Austrália, Europa, Cingapura e China, a base de clientes da 
Embraer inclui 67 empresas de 41 países nos cinco continentes. "Na China, instalamos nossa 
primeira fábrica fora do Brasil", completa. Ao entrar no gigante asiático, a companhia teve que 
enfrentar a imagem de baixa qualidade associado ao Brasil, naquele mercado.  
 
Segundo Curado, a Boeing tinha forte presença e muita credibilidade no mercado chinês. "Nossos 
aviões eram vistos como um carro médio, enquanto os da Boeing eram considerados um BMW", 
exemplifica o vice-presidente. Diante disso, a Embraer partiu para um posicionamento da marca 
logo no início. Na unidade industrial chinesa, a companhia tem controle de 51%, com o restante 
nas mãos da indústria local.  
 
Fortelecimento da marca Brasil  
Apesar das iniciativas das empresas, Dilson Gabriel dos Santos, coordenador do MBA em 
Marketing da Faculdade de Economia e Administração (FEA), considera que falta um trabalho mais 
organizado do Governo para promover da marca Brasil. Segundo ele, o trabalho de órgãos como a 
Agência de Promoção das Exportações do Brasil (Apex- Brasil) ainda é incipiente. "O Brasil exporta 
muito mais café do que a Colômbia, mas o café colombiano é mais reconhecido como produto de 
qualidade", exemplifica o professor. 
 
Frederico Fleury Curado, da Embraer, considera o apoio governamental importante na 
consolidação da marca das empresas. "O Brasil ainda tem um peso político pequeno no cenário 
internacional. Assim, a atuação do Governo junto a organismos multilaterais é importante para 
aumentar a importância geopolítica do País", avalia Curado. 
 
O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan já se colocou favorável à criação de um 
órgão governamental que coordene todas as ações de divulgação da imagem do País no exterior. 
A construção da imagem não ficaria restrita ao comércio, mas também incluiria cultura e turismo. 
Hoje, a Apex-Brasil é a responsável pela imagem do Brasil no comércio. 
 
O vice-presidente da Apex Brasil, Alessandro Teixeira, ressalta que a construção da marca Brasil 
está sendo feita. "A Apex aglutina esforços dos empresários para colocar o Brasil no radar dos 
compradores internacionais", afirma Teixeira. Segundo ele, a agência trabalha as exportações 
brasileiras em 18 países, com 45 segmentos.  
 
- Construímos a imagem do Brasil como inovador e com diversidade cultural e de produtos - 
explica Teixeira, exemplificando com a campanha realizada na Rússia, terminada em setembro. "A 
campanha teve dois meses de duração e encerramos com um show de Yamundu Costa e 
Armandinho. A idéia é mostrar que o Brasil tem muito mais do que escolas de samba", completa. 
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