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De punho cerrado, o coreano Park Young Hoon gritava slogans contra George W. 
Bush numa manifestação gigante em Seul feita no início do ano contra a política 
linha-dura do presidente americano em relação à Coréia do Norte. Mas isso não 
significa que Hoon, engenheiro de software de 33 anos, esteja disposto a 
abandonar suas marcas americanas preferidas de café e refrigerantes. "Pedir 
independência política em relação aos EUA é uma coisa. Gostar das marcas 
americanas é outra", explica. "Claro que gosto da IBM, Dell, Microsoft, Starbucks e 
Coca-Cola."  

Felizmente para os donos das maiores marcas americanas, muitos outros 
consumidores no mundo todo fazem a mesma distinção. Nos últimos anos, a 
atitude isolacionista da América, que vem direcionando sua posição em todas as 
questões, desde o meio-ambiente até o Iraque, despertou fortes sentimentos anti-
EUA. Até agora, porém essa antipatia não se transformou numa rejeição 
generalizada aos hambúrgueres ou produtos americanos em geral. "No início de 
março os estudantes iemenitas estavam nas ruas queimando a bandeira americana, 
gritando 'Morte aos americanos!'", observa Jack Valenti, CEO da Motion Picture 
Association of America. "Mas assim que os cinemas abriram, às 7 da noite, lá 
estavam todos eles." De fato, o faturamento de filmes americanos no exterior está 
batendo recordes este ano, apesar da ira crescente contra o país onde foram 
produzidos.  

Certos produtos se tornaram tão difundidos que muita gente nem tem noção do seu 
país de origem  

Seja qual for a opinião atual do mundo sobre os EUA, este ano os americanos 
dominam a classificação anual BusinessWeek/Interbrand das 100 marcas globais 
mais valiosas. Destas 100, nada menos de 62 são americanas, inclusive 8 dos 10 
primeiros lugares. A classificação baseia-se numa detalhada análise do quanto das 
vendas de cada produto se deve ao nome da marca, ponderando outros fatores 
como a liderança da marca, sua estabilidade e sua capacidade de atravessar 
fronteiras nacionais.  

Mas o predomínio das marcas americanas não significa que as estrangeiras estejam 
estagnadas. Muitas subiram no ranking, com Samsung, SAP, L´Oréal e Toyota 
conseguindo grandes avanços. Nota-se também que os consumidores dão atenção 
às noticias atuais. Mais um ano de escândalos empresariais e retornos medíocres 
dos papéis da Bolsa corroeram o valor de marcas como J.P. Morgan, Merrill Lynch e 
Morgan Stanley.  

As que sofreram os piores declínios - como Ford, que perdeu 16% baixando para 
US$ 17,1 bilhões, ou Kodak, que perdeu 19%, caindo para US$ 7,8 bilhões - não 
são vitimas de um clima político tenso, mas sim de seus próprios problemas. Seja 
baixa qualidade, mau direcionamento dos produtos ou outros tropeções 
fundamentais. Algumas, como Levi´s e McDonald´s, estão tendo mais crescimento 
de vendas no estrangeiro do que nos EUA. Os nomes principais, como a Coca-Cola, 
a campeã, e Microsoft, a número 2, são atores globais que estão acima do ruído 
das discórdias políticas e apelam aos consumidores de qualquer lugar.  

O que está mantendo as marcas americanas nessas colocações tão elevadas? O 
crédito vai para uma combinação de inteligência na gestão da marca e pura sorte. 



O fato de nascerem e crescerem na maior e mais eclética economia do mundo lhes 
confere uma enorme vantagem. Quando chegam no ponto de se expandirem no 
estrangeiro, a maioria dos problemas de qualidade, consistência e logística já foram 
resolvidos. Muitas já estão no mercado global há tanto tempo que poucos 
consumidores sabem dizer com certeza de onde são originárias.  

Ao mesmo tempo, os departamentos de marketing sempre se esforçaram para 
imbuir os produtos com valores americanos que continuam atraentes para outros 
países. "Creio que os valores essenciais da Levi´s - democracia, liberdade, 
independência - ainda são vistos como as melhores virtudes da América", diz Philip 
A. Marineau, CEO da Levi Strauss, marca que continua em dificuldades nos EUA 
mas é cobiçada em outros mercados, como na Ásia.  

Mais importante: os marqueteiros já aprenderam a inserir seus produtos na cultura 
local, contratando executivos locais e adaptando tudo aos mercados locais, desde a 
embalagem até os sabores e o tamanho das porções. Assim, a McDonald´s vende 
aloo tikka em Bombaim, hambúrgueres de teriyaki em Tóquio, o McArabia, com pão 
árabe, em Amã, e McNuggets kosher em Tel Aviv. Apesar das continuas tensões no 
Oriente Médio, foi lá que a empresa obteve um de seus mais altos índices de 
crescimento no ano passado.  

Muitas marcas também tentam fortalecer seus vínculos locais assumindo 
ambiciosos programas de serviço comunitário, tais como as bolsas de educação da 
Coca-Cola, doadas através da Autoridade Palestina, e as doações para causas 
ambientais na Espanha.  

Veja-se ainda o caso a Pepsi na Índia. É o mesmo refrigerante tão popular nos EUA, 
mas com uma distinta variante indiana: a PepsiCo vem promovendo uma imagem 
de produto doméstico. Ela patrocina o críquete, esporte de imensa popularidade na 
Índia, usa celebridades locais em seus anúncios e contrata indianos para altos 
postos executivos. A empresa capricha no compromisso com a comunidade, com 
iniciativas como cultivar tomates e exportar pasta de pimenta em conjunto com o 
governo estadual de Punjab. O slogan local da Pepsi - "Yeh Dil Maange More!" (Este 
coração quer mais!), é tão popular que, num episódio famoso, um major do 
exército indiano gritou essas palavras nos vales nevados do Himalaia após uma 
importante vitória contra os paquistaneses na guerra de Kargil, em 1998. Não 
admira que um boicote de três dias aos produtos estrangeiros, realizado no estado 
comunista de Kerala, nem chegou a arranhar as vendas do refrigerante. E não 
surpreende que o valor da marca Pepsi saltou 6% este ano, batendo em US$ 11,8 
bilhões.  

No fim das contas, as táticas mais eficientes usadas pelas empresas são de uma 
simplicidade surpreendente  

Para outras marcas, porém, vencer no estrangeiro significa aderir estritamente às 
formulas que as levaram até o topo nos EUA. Veja-se a Dell, que acrescentou 12% 
ao valor de sua marca este ano, atingindo US$ 10,4 bilhões. Ela busca replicar 
exatamente o modelo que lhe deu fama em seu país natal, ou seja: customização 
em grande escala, venda direta ao consumidor e rápida rotatividade de estoque. A 
tentação de adaptar-se às condições locais ou contentar-se com padrões de 
qualidade mais baixos pode ser grande, sobretudo porque os consumidores 
europeus estão adotando as vendas on-line muito lentamente, e na China as 
práticas menos eficientes de pagamento implicam uma espera de vários dias para o 
consumidor até que seu Dell PC lhe seja enviado. Mas a persistência compensa. 
Hoje o PC Dell é o mais vendido na China e tem forte presença na Europa.  



Algumas marcas superaram o preconceito anti-americano apelando para valores 
universais. O "Just do it" da Nike, mensagem que promove a realização atlética e 
incentiva o indivíduo a assumir mais poder, faz tanto efeito em Jacarta como em 
qualquer cidadezinha americana. Esse apelo emocional vem tendo especial vigor 
em regiões como Europa Ocidental e Ásia, onde a Nike tem seus maiores índices de 
crescimento de vendas.  

Nem todas as marcas, é claro, tiveram tanta facilidade para lançar-se no 
estrangeiro. Algumas superestimaram a demanda; outras tropeçaram nas 
diferenças culturais. E muitas simplesmente não conseguiram manter o mesmo 
nível de qualidade e serviços com que chegaram ao topo no mercado doméstico. A 
Starbucks viu o valor de sua marca aumentar 9% este ano, chegando a US$ 2,1 
bilhões, mas foi sobretudo devido ao crescimento de dois dígitos nos EUA, onde 
suas vendas estão fortes em todo tipo de produtos - desde o Frappuccino em 
garrafas até os CDs com seleções musicais. "A marca Starbucks vai muito além de 
uma xícara de café", diz o chairman Howard D. Schultz. Entretanto, suas 1.600 
lojas no estrangeiro perdem muito dinheiro. Os analistas atribuem esse fracasso 
aos altos custos iniciais, intensa competição e menos interesse dos estrangeiros 
pela chamada "experiência Starbucks". Segundo Schultz, os problemas vêm das 
dificuldades normais de crescimento e ao mau estado geral da economia.  

A situação é muito pior para as montadoras de automóveis. Não só estão perdendo 
o impulso em mercados estrangeiros, como viram o próprio mercado americano ser 
invadido, já há bastante tempo, por concorrentes asiáticos e europeus que 
oferecem mais qualidade e melhor design, não raro a preços mais baixos. A Toyota 
ganhou 7% em valor de marca, ultrapassando suas rivais americanas ao alcançar 
US$ 20,8 bilhões. Nos últimos 12 meses o valor da marca Toyota aumentou US$ 
1,3 bilhão, ao passo que a Ford perdeu cerca de US$ 3,3 bilhões. A outra grande 
empresa automobilística do ranking é a Honda, que aumentou seu valor em 4%, 
batendo em US$ 15,6 bilhões. As marcas General Motors e Chrysler, com menos 
presença global, nem sequer ficaram entre as 100 maiores.  

Como mostra o ranking dos carros, a popularidade não depende só de um 
cuidadoso trabalho de gestão da marca. A qualidade é algo que não se pode 
falsificar, e muitos consumidores fora dos EUA realmente só dão valor a um bom 
negócio. "Se algo é útil, nós compramos. Não importa se foi fabricado nos EUA, 
China ou outro país", nota a estudante Heather Kam, tomando seu Caffè Mocha 
num Starbucks em Hong Kong.  

Há outro motivo que faz o consumidor estrangeiro vituperar contra a política 
externa americana e dali a um momento relaxar tomando uma Budweiser. Certos 
produtos se tornaram tão difundidos que muita gente nem tem noção do seu país 
de origem. Ahmad Tarouat, um vendedor parisiense de 23 anos, afirma que nunca 
comerá um Big Mac porque "o McDonald´s representa o imperialismo americano". 
No entanto, ele não dá nenhuma atenção à origem de seus tênis Nike ou do maço 
de Marlboro Lights em suas mãos.  

E não é só ele. As pesquisas mostram que o consumidor em geral acredita que a 
Heineken é alemã (na verdade é holandesa) e que a Nokia é japonesa (na verdade 
é finlandesa). A marca suíça Nestlé entrou numa lista de produtos americanos 
boicotados pelos árabes durante a guerra do Iraque. Poucos sabem que a Häagen-
Dazs e a Estée Lauder são marcas nascidas nos EUA. Até mesmo quando os 
consumidores identificam corretamente a origem de uma marca multinacional, 
tendem a acreditar que se trata de uma marca global, e não americana ou 
japonesa, segundo pesquisas da Roper ASW.  



As empresas americanas sabem que não basta traduzir os slogans para conquistar 
o mercado local. Como notou Jeffrey R. Immelt, chairman e CEO da General 
Electric: "Somos uma empresa global, e desejamos apresentar uma imagem global 
aos nossos consumidores". Para Immelt, isso significa incluir mais diversidade no 
pessoal, e quando possível, colocar talentos estrangeiros em posições-chave no alto 
escalão - e não só em seus países de origem. A GE obteve um aumento de 2% este 
ano no seu valor de marca, chegando a US$ 42,3 bilhões, apesar do mau 
desempenho geral da economia.  

Outra área que recebe cada vez mais atenção das marcas americanas é a 
necessidade de ser vista como empresa responsável em termos de cidadania 
global. Isso pode se revelar de muitas maneiras - desde financiar escolas rurais, 
como já fez a Coca-Cola, até investir na solução de problemas ambientais. É 
verdade que as firmas mais estabelecidas há muito fazem isso no mercado 
americano. Mas muitas têm má reputação por sua atuação anti-ética no estrangeiro 
- desde as péssimas condições nas fábricas até as paisagens destruídas pela 
poluição industrial.  

Na aldeia global em que vivemos, essa publicidade negativa, originária de qualquer 
país que seja, pode corroer o valor da marca. Anúncios na China podem ser 
transmitidos ao Ocidente por um simples clique do mouse. As queixas dos operários 
podem chegar ao público global se forem dirigidas contra um grande nome. Isso 
significa, por exemplo, que as práticas trabalhistas da Nike em países em 
desenvolvimento podem se tornar uma questão importante para consumidores do 
mundo todo.  

O mundo é um lugar instável e as mudanças são rápidas. Um grande nome pode 
escorregar e perder as boas graças do público muito depressa - e às vezes esse 
processo não tem volta. Novos concorrentes, ou um anti-americanismo mais 
vigoroso, ainda podem derrubar o valor das marcas americanas; mas até agora 
elas continuam encontrando maneiras de se conectar aos consumidores de todo 
lugar. No fim das contas, as táticas mais eficientes são de uma simplicidade 
surpreendente. Veja-se um dos anúncios de maior sucesso da Coca-Cola este ano, 
que mostra um guitarrista no metrô tocando uma canção melancólica, até que um 
garoto lhe passa uma Coca. Depois de tomar um grande gole, ele parte para uma 
versão remixada do velho mambo "Chihuahua", e logo mais todos os passageiros 
do metrô também estão cantando o refrão "Chihuahua!" O anúncio foi rodado na 
Espanha. Mas quando a Coca o divulgou em outras partes da Europa, os 
passageiros desses países também cantaram o slogan em uníssono. (Colaboraram 
Stanley Holmes, Moon Ihlwan, Manjeet Kripalani, Jennifer Picard e repórteres da 
redação)  
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