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Empresas com atuação global podem aplicar o mesmo padrão de comunicação nos quatro países 
emergentes mais importantes da atualidade? A julgar pelo resultado de uma ampla pesquisa 
elaborada pelos institutos Kantar Media Research, do Reino Unido e o brasileiro Ibope, a resposta 
parece clara. Brasil, Rússia, Índia e China não apenas são completamente diferentes entre si 
como estão muito distantes dos padrões europeus - usados como referência para balizar 
estratégias de companhias transnacionais Davilym Dourado / Valor  
   
Lobl, do Ibope, destaca as estratégias de multinacionais nos países pesquisados  
 
Enquanto na Europa e nos EUA o uso da internet e do telefone celular como mídia é a nova 
coqueluche, apenas 10% dos indianos têm computador. Na China o índice é melhor, 62% têm o 
equipamento em casa, mas apenas 19% dos chineses usaram a internet nos três meses 
anteriores à pesquisa.  
 
A Kantar e o Ibope ouviram 16 mil consumidores de diversas classes sociais no Brasil, 36 mil na 
Rússia, 22 mil na Índia e 70 mil pessoas na China e o resultado da pesquisa revela hábitos e 
atitudes muito distintas entre os quatro. Quando comparados aos padrões europeus a distância se 
amplia de forma ainda mais significativa.  
 
A televisão é a mídia preferida nos quatro países, e os índices dos que passam mais de três horas 
diante da TV são expressivos em todos eles - 45% no Brasil, 30% na Rússia, 25% na Índia e 73% 
na China. Apenas 34% dos europeus disseram passar tal período na frente da telinha. O rádio é o 
veículo de comunicação mais utilizado nos Brics. E a leitura dos jornais é maior na China - 82% 
dos entrevistados - do que no Brasil, 39%.  
 
Essas diferenças comprovam a teoria do presidente do Publicis Groupe, Maurice Levy que em 
entrevista ao Valor na semana passada chamava a atenção para a necessidade de se respeitar as 
diferenças de cada mercado como caminho para uma comunicação eficiente. "Celular e internet 
como mídia é uma realidade em alguns países da Europa e nos EUA. Mas demora ainda algum 
tempo para alcançar os emergentes.".  
 
A relação dos entrevistados com os jornais é similar em três dos quatro países. No Brasil, na Índia 
e na China as notícias domésticas, ou aquelas que falam do próprio país e das cidades onde foram 
realizadas as pesquisas são as mais relevantes para os entrevistados. Já os russos preferem as 
palavras cruzadas e de forma geral não dão muita importância a essa mídia.  
 
Outro dado que chama a atenção é que 55% dos russos entrevistados acham a publicidade uma 
perda de tempo - contra apenas 16% dos brasileiros e 39% dos europeus.  
 
E não é só em relação ao consumo de mídia que as diferenças culturais são acentuadas nos países 
emergentes. Por exemplo: 74% dos brasileiros entrevistados dão preferência a produtos 
fabricados no próprio país - índice que cai para 44% na China e para apenas 38% dos europeus.  
 
Os chineses estão muito mais interessados no que se passa fora da China do que seus pares nos 
demais 'membros' dos Brics. Setenta e dois por cento deles disseram se interessar por assuntos 
internacionais, contra 46% dos indianos ou 57% dos europeus, que se dizem interessado nos 
assuntos do exterior.  
 
Os chineses também são mais fieis às marcas - 81% dos entrevistados - enquanto que elas têm a 
fidelidade de 58% dos russos, de 69% dos indianos, de 71% dos brasileiros e de apenas 60% dos 
europeus.  
 



Os brasileiros são os que menos gostam de comidas estrangeiras (27%) e os indianos são os que 
mais experimentam alimentos diferentes - resposta de 74% deles.  
 
A posse de bens mostra que há um mundo ainda inexplorado para várias categorias de produtos 
nos quatro países - em especial na Índia e na China. Apenas 7% dos chineses e 12% dos indianos 
têm carros. No capítulo eletrodomésticos, o aparelho de televisão é uma unanimidade nos quatro 
países - 98% dos brasileiros têm TV, 99% dos russos; 97% dos indianos e 100% dos chineses 
possuem pelo menos um aparelho em casa.  
 
A vida para os fabricantes de DVD só é dura na China, onde 82% da população tem um aparelho. 
Mas há um espaço promissor na Rússia, onde apenas 8% dos entrevistados têm DVD - o índice 
cai para 6% na Índia.  
 
Roberto Lobl, diretor executivo do Ibope Mídia Information diz que a estratégia utilizada por 
algumas multinacionais nos mercados emergentes devem ser consideradas como exemplo de 
caminho a ser seguido. A Unilever, por exemplo, mantém duas marcas de chás no mercado russo 
- a global Lipton cuja penetração é alta no público com idades entre 16 e 44 anos, e a marca local 
Beseda, remanescente dos tempos de comunismo e que é mais consumida por pessoas com 45 
anos ou mais. A empresa usa a mesma estratégia para sabonetes no mercado indiano e mantém 
ali as marcas Dove, Lux e Lifeboy - esta última com maior penetração entre a população de baixa 
renda. Enquanto na Rússia a população se divide entre antes e depois do comunismo, na Índia o 
que faz a diferença é o poder aquisitivo.  
 
"Essas diferenças podem parecer naturais para um executivo brasileiro, indiano ou russo. Mas 
para empresários de culturas tão distintas como a européia ou a norte-americana, são quase 
impossíveis de assimilar", afirma Lobl citando como exemplo o colega inglês que com quem 
compilou os dados da pesquisa. "Ele simplesmente não conseguia entender porque ter uma marca 
de sabonete para ricos e outro para pobres", comenta Lobl lembrando que na Europa, assim como 
nos EUA, a segmentação por faixa etária é comum. Por preço não. "Principalmente em categorias 
de produtos considerados básicos."  
 
O trabalho realizado pela Kantar e pelo Ibope entrevistou moradores de grandes centros urbanos. 
No Brasil, foram ouvidos consumidores de São Paulo e Rio de Janeiro. Na Índia a pesquisa 
entrevistou moradores de Mumbai, Nova Deli e Calcutá. Na Rússia, a pesquisa foi feita em San 
Petesburgo e Moscou e na China, foram entrevistados residentes em Pequim e Xangai. 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun a 1 e 2 jul. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B8. 


