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São Paulo, 6 de Junho de 2003 - Para um profissional de marketing, o primeiro passo é descobrir 
qual é a abordagem ideal para colocar o seu produto em uma determinada praça. Embora o Brasil 
seja um país de dimensões continentais que fala a mesma língua, as atitudes e os valores em 
relação a produtos, serviços e relacionamentos comerciais são absolutamente distintos nos 27 
estados da federação. Essa foi a conclusão do minucioso estudo que entrevistou mais de 14 mil 
pessoas em todos os estados brasileiros e que foi capitaneado pelo Instituto de Marketing 
Industrial (IMI). Suas conclusões, mais do que confirmar impressões de homens de negócios 
experientes, podem ser ferramentas poderosas para a criação de estratégias de marketing e até 
mesmo programas de incentivo.  
 
"Incontáveis iniciativas industriais e comercias já pereceram prematuramente no Brasil porque 
seus gestores não levaram em conta as diferenças de atitude que acompanham as mudanças 
geográficas", diz o presidente do IMI, José Carlos Teixeira Moreira. "Em contrapartida, o 
conhecimento da cultura local pode contribuir decisivamente para o bom resultado de um negócio 
desde a concepção da oferta do produto ou serviço até a definição do seu valor e de como ele 
será recebido em regiões distintas do mesmo país."  
 
Por exemplo, de acordo com as conclusões do estudo, no Ceará a premissa é de que os produtos 
devem ser seguros, tradicionais e de marcas renomadas. A qualidade técnica é um fator 
preponderante na decisão de compra. Já em São Paulo a qualidade técnica só não é capaz de 
definir a venda. O produto ou serviço deve ter um significado de valor vinculado à posição social e 
sua posse tem de transmitir uma mensagem de sucesso. Ou seja, diante de atitudes tão 
diferentes, é obvio que as estratégias de marketing nos dois mercados devem enfatizar diferentes 
características de cada produto.  
 
Outro ponto importante é a questão de como as relações comerciais se desenvolvem de estado 
para estado. No Rio Grande do Sul o nível de objetividade dos interlocutores pode ser interpretado 
como pouco cortês por alguém que pertença a uma sociedade que valoriza mais o aspecto pessoal 
nas relações de negócios e que não se importa em perder algum tempo da conversa falando sobre 
amenidades, como ocorre nos estados do Nordeste.  
 
O estudo concluiu que no Ceará, os aspectos do ambiente socioafetivo -quem indicou, quem são 
os parceiros envolvidos no negócio- são determinantes no sucesso de um empreendimento. 
Talvez por isso, a preocupação dos que fazem negócios no Ceará de informar cada mudança no 
processo de realização dos projetos comerciais para não desagradar seus parceiros e a 
preocupação de informar algum desagrado com sutileza. No Rio Grande do Sul, pelo contrário, a 
prova de competência técnica é o que define e a franqueza na expressão do que se pensa é um 
fator importante na construção das relações comerciais.  
 
A IBM foi a primeira multinacional a perceber que as diferenças culturais deveriam ser estudadas 
para tornar as relações entre as suas 53 bases mais harmônicas. Esse estudo foi realizado pelo 
professor holandês Geert Hofstede, especializado em antropologia organizacional e gestão 
internacional. Hofstede participou diretamente do desenvolvimento e da análise do estudo 
"Impactos da Diversidade Cultural Brasileira no Marketing Industrial", que serão apresentados 
dias 11 e 12 de junho no Blue Tree Towers Morumbi, em São Paulo.  
 
kicker: Em São Paulo a qualidade não basta. É preciso que o produto à venda tenha valor 
agregado  
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