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1. DETALHAMENTO DA PESQUISA 

 

 

1.1. Contexto e justificativa do estudo 

 

O contexto deste estudo combina dois elementos relevantes e atuais: de um lado, a existência de 

empresas com foco no mercado popular no Brasil, que apresentaram um excelente desempenho e 

apresentam um perfil estratégico consistente e bem definido, conforme pesquisa realizada por 

Giovinazzo (2003). Por outro lado, existe um enorme mercado popular mundial, constituído por 

uma população de baixa renda, conforme descrito por Prahalad (2005) e Cardoso (2005), que 

representa um excelente potencial de atuação para as empresas brasileiras, uma vez que estas já 

têm experiência, escala e estratégias definidas para atender o público popular. 

 

Detalhando estas informações, segundo Giovinazzo (2003), as empresas com foco no mercado 

popular no Brasil tiveram um crescimento real médio de 25% ao ano na receita bruta, ao passo 

que as empresas que atuam com foco nas classes A e B registraram uma queda de 0,7% ao ano, 

em média, no período de 1997 a 2001. Foram considerados os setores de alimentos, bebidas e 

fumo, higiene e limpeza, eletrodomésticos e comércio varejista. Durante este período o 

crescimento do PIB foi de 1,71% ao ano, um período de baixo crescimento econômico, durante o 

qual as empresas voltadas para o mercado popular obtiveram um crescimento significativamente 

maior do que a média de crescimento observado na economia brasileira.  Cabe destacar que 84% 

das empresas da amostra que atuam com foco no mercado popular têm origem de capital 

brasileiro. 

 

Quanto à lucratividade real média (lucro em relação à receita bruta), as empresas atuantes junto 

ao mercado de baixa renda obtiveram uma lucratividade média positiva no período de 1997 a 

2001, enquanto as empresas com foco no mercado de alta renda registraram uma lucratividade 

média negativa (prejuízo). O resultado operacional líquido/receita médio das empresas ligadas ao 

mercado de bens populares também foi positivo, ao passo que as empresas com foco em bens 

para alta renda obtiveram valores negativos, deixando claro que a lucratividade obtida pelas 
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empresas voltadas para as classes populares não resulta de ganhos financeiros, mas sim de suas 

operações efetivas.  

 

Diante destes resultados, pode-se dizer que há empresas atuando com sucesso no mercado de 

bens populares no Brasil, desenvolvendo e amadurecendo estratégias adequadas para atender a 

esta população com produtos simples e padronizados, de baixo custo, mas de boa qualidade e 

com preços acessíveis.  

 

Há uma série de possibilidades para o crescimento destas empresas, mas uma em especial parece 

ser muito oportuna para empresas brasileiras: a possibilidade de atuar em outros mercados de 

bens populares, que talvez seja uma oportunidade única, especialmente quando estas empresas 

podem fazer uso adequado de estratégias já testadas no país, quanto às formas de atuação no 

mercado, escala, qualidade, preços e outras variáveis detalhadas ao longo deste trabalho. 

 

Segundo Prahalad (2005), há uma população de 4 bilhões de pessoas com uma renda inferior a 2 

dólares por dia que representam uma base de consumo muito significativa para os mais diversos 

produtos e serviços. 

 

Desta forma, em síntese, podemos dizer que, por um lado, existem empresas brasileiras com 

habilidades, capacidade de gestão, escala, custos e preparadas para atender a um mercado de bens 

populares e de outro lado, temos enormes mercados de bens populares, que não estão sendo 

totalmente atendidos pelas empresas locais ou pelas tradicionais empresas norte-americanas, 

européias e japonesas, que têm se concentrado em produtos mais caros e sofisticados e mais 

recentemente têm começado a atender os mercados de bens populares com dificuldades, segundo 

London e Hart (2004) e Prahalad e Hart (2002).  

 

É neste âmbito que configura-se a tese, visando a elucidar as perspectivas de crescimento das 

empresas brasileiras por  meio da atuação nos mercados populares internacionais. 

 

Embora existam oportunidades oferecidas pelos mercados populares internacionais, a maioria das 

empresas vem ignorando este imenso potencial, atuando com foco na riqueza dos consumidores 
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mais abastados e participantes da economia formal, conforme analisado por Prahalad e Hart 

(2002) e Prahalad (2005). Segundo estes autores, nas décadas passadas as empresas ganharam 

experiência na expansão de suas operações para mercados estrangeiros e a literatura sobre 

estratégia global também cresceu. Entretanto, o foco da maioria dos investimentos foi nos países 

desenvolvidos, assim como o foco das pesquisas em negócios internacionais.  

 

Por exemplo, a maioria das pesquisas sobre empreendedorismo de subsidiárias foram focadas na 

América do Norte e Europa, limitando a possibilidade de generalização das correntes teóricas aos 

países com mesmo estágio de desenvolvimento e com mesma orientação cultural em relação ao 

empreendedorismo (PRAHALAD E HART, 2002). 

 

Países como o Brasil apresentaram uma taxa de empreendedorismo de 12,9% em 2003, seguindo 

as tendências dos mercados populares. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor 

(2003), esta taxa aparece como uma das mais altas entre todos os países pesquisados (que 

incluem mercados populares e desenvolvidos) e refletem algumas características especiais do 

Brasil e outros países em desenvolvimento, tais como um alto número de jovens na estrutura 

populacional, mercado informal e demandas não atendidas.  Estes dados chamam a atenção para 

a necessidade de estudos específicos referentes a estes mercados, tanto pela sua importância, 

como pelas suas peculiaridades. 

 

Mais recentemente, a atuação das empresas junto aos mercados de bens populares vem crescendo 

e ganhando importância, inclusive um crescente número de multinacionais passou a reconhecer e 

explorar a enorme oportunidade gerada nestes mercados, segundo Hart e Milstein (1999) e 

Prahalad e Hart (2002). Este fenômeno chamou a atenção da Academia para a atuação das 

empresas em mercados de bens populares. No entanto, cabe ressaltar que o foco das pesquisas 

sobre atuação internacional nestes mercados está nas empresas originárias de países 

desenvolvidos, conforme pode ser observado em Hart e Milstein (1999), Prahalad e Hart (2002), 

London e Hart (2004) e Prahalad (2005). Via de regra, estes autores, quando tratam dos mercados 

globais de bens populares, não analisam a estratégia de empresas de mercados populares atuando 

em mercados populares internacionais, e sim a atuação de grandes empresas originárias de países 

desenvolvidos como EUA, Japão e países da Europa.  
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Desta forma, pode-se dizer que este trabalho tem um caráter que visa instigar o pensamento 

inovador, pois além da valorização do mercado de bens populares ainda ser um fenômeno recente 

e pouco estudado, a abordagem do trabalho também foi pouquíssimo explorada no âmbito 

acadêmico, fator que motivou a autora a investigar o tema de forma aprofundada.  

 

 

1.2. Caracterização da pesquisa 

 

Para Lakatos e Marconi (1991), definir um problema de pesquisa consiste em dizer de  maneira 

clara, compreensível e operacional, com qual dificuldade nos defrontaremos e que pretendemos 

resolver, limitando o  campo, contexto e característica da pesquisa. Para Cooper e Schindler 

(2003), o problema ou questão de pesquisa  é considerado como a hipótese que melhor informará 

o verdadeiro objetivo do estudo de pesquisa. Desta forma, diante do contexto e da justificativa 

expostos, o problema de pesquisa define-se como: 

 

Quais são as dimensões estratégicas críticas para a atuação de empresas brasileiras nos mercados 

populares internacionais e como os conhecimentos adquiridos no mercado brasileiro impactam a 

atuação das empresas brasileiras nestes mercados?  

 

Para melhor explorarmos o problema de pesquisa, cabem algumas definições que detalhadas e 

discutidas ao longo do trabalho, especialmente no referencial teórico. 

 

a. Dimensões estratégicas críticas são as variáveis estratégicas que trazem competitividade à 

empresa nos mercados populares internacionais, em comparação aos mercados tradicionais.  

As dimensões estratégicas críticas foram identificadas a partir no referencial teórico, são 

sintetizadas abaixo e detalhadas no referencial conceitual e no modelo da pesquisa: 

• motivos para internacionalizar nos mercados populares e tradicionais; 

• escolha dos mercados onde a empresa atua; 

• produtos ou serviços oferecidos pela empresa; 

• inovação e tecnologia; 
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• preços praticados; 

• promoção, como atingir o cliente nos mercados locais, frente à concorrência; 

• canais de distribuição e logística; 

• entrada e forma de atuação nos mercados internacionais; 

• processos, custos e estrutura produtiva; 

• segmentos nos quais atuar nos mercados internacionais. 

 

b. Com relação à atuação internacional das empresas brasileiras, considera-se empresas nos 

estágios avançados da internacionalização, utilizando as definições de Johanson e Vahlne 

(1977) em sua teoria gradualista desenvolvida no Modelo de Uppsala. Desta forma, serão 

consideradas no estudo empresas nos estágios mais avançados de internacionalização, que 

atuem com filiais comerciais ou filiais de produção em outros países, não sendo consideradas 

empresas nos estágios iniciais de atuação internacional, que somente exportam, sejam 

exportações sem regularidade ou mesmo exportações via agente independente, uma vez que 

pretende-se avaliar a trajetória destas empresas ao longo do processo de internacionalização e 

o conhecimento utilizado ao longo desta trajetória. 

 

c. Com relação aos mercados populares internacionais,  considera-se neste trabalho todos os 

mercados fora do Brasil cuja renda per capita anual não ultrapasse US$ 9385 (nove mil, 

trezentos e oitenta e  cinco dólares) e onde mais de 1 milhão de habitantes tenham renda anual 

de pelo menos US$ 765 (setecentos e sessenta e cinco dólares) e não mais que US$ 9385 

(nove mil, trezentos e oitenta e  cinco dólares). Esta definição foi proposta por Cardoso 

(2005) e está em linha com as definições do relatório de Indicadores de Desenvolvimento 

Mundial (World Development Indicators) do Banco Mundial.  

Cardoso (2005) fez uma análise dos mercados populares internacionais com maior potencial 

para as empresas brasileiras utilizando um modelo gravitacional adaptado, considerando 

aspectos culturais, político-administrativos, geográficos e econômicos, sendo identificados 20 

mercados populares internacionais mais atrativos para as empresas brasileiras. 

Serão analisadas empresas atuando nestes países com maior potencial de mercado popular, 

em âmbito global, sendo definida ao longo da pesquisa a participação das empresas nos 

diferentes segmentos que compõem os países.  
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Por outro lado, mercados tradicionais são considerados os países desenvolvidos da América 

do Norte, Europa Oriental, Japão e Oceania.  

 

d. Com relação ao conhecimento, considera-se neste trabalho a definição de Penrose (1966) 

citada no modelo de Uppsala, desenvolvido por Johanson e Vahlne (1977), onde 

conhecimento engloba o conhecimento objetivo, que pode ser ensinado e a experiência, ou 

conhecimento empírico, que somente pode ser aprendido por meio da experiência pessoal.  

Neste trabalho será enfatizado o conhecimento empírico - experiência, tanto o conhecimento 

geral, que segundo Johanson e Vahlne (1977) podem ser utilizados em diferentes países, 

assim como o conhecimento específico de um determinado mercado. Serão avaliados como 

os conhecimentos adquiridos no Brasil impactam a atuação das empresas brasileiras nos 

mercados populares internacionais, em comparação aos mercados tradicionais, assim como a 

troca de experiências e conhecimentos técnicos entre os mercados internacionais.  

 

A partir do problema de pesquisa são definidos os objetivos do trabalho. Segundo Cooper e 

Schindler (2003), deve-se informar nos objetivos exatamente o que se planeja para a pesquisa 

proposta, partindo-se da declaração do problema de pesquisa. 

 

Quanto aos objetivos centrais da tese, o objetivo geral é propor um modelo de internacionalização 

para as empresas brasileiras competirem com sucesso nos mercados populares internacionais, 

tendo em vista os casos de empresas brasileiras analisados à luz do referencial teórico. 

 

Os objetivos específicos da tese são: 

 

a. Identificar e analisar os motivos para internacionalização das empresas brasileiras nos 

mercados populares internacionais; 

b. Identificar  as variáveis para escolha do segmento geográfico onde as empresas atuam e quais 

os segmentos atendidos nos diferentes mercados; 

c. Identificar, analisar e caracterizar as dimensões estratégicas críticas para a atuação das 

empresas brasileiras nos mercados populares internacionais, vis a vis as dimensões críticas 

para sucesso nos mercados tradicionais; 
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d. Analisar até que ponto os conhecimentos adquiridos no mercado brasileiro têm impacto sobre 

a atuação das empresas brasileiras nos mercados populares internacionais. 

 

Quanto aos objetivos secundários da tese, pretende-se analisar: 

 

a. Os desafios da internacionalização enfrentados pelas empresas brasileiras nos mercados 

populares internacionais, vis a vis as dificuldades enfrentadas pelas empresas originárias de 

países desenvolvidos, conforme apresentado na literatura; 

b. a identificação das oportunidades de mercado para as empresas brasileiras no âmbito 

internacional e as suas estratégias de crescimento no mercado externo.  

 

Embora apresente elementos de pesquisa descritiva, esta pesquisa tem um forte caráter 

exploratório, sendo um tema novo, pouquíssimo explorado por pesquisas acadêmicas e que tem 

por objetivo principal proporcionar maior familiaridade com o tema da participação das empresas 

brasileiras nos mercados populares internacionais. Um estudo exploratório freqüentemente é o 

primeiro de uma série de procedimentos que preparam para a busca de inferências entre as 

inúmeras variáveis envolvidas, sendo as hipóteses destes estudos vagas ou inexistentes (GIL, 

1987;  GREEN e CARMONE, 1988). A autora considera que uma melhor compreensão sobre os 

processos e estratégias de internacionalização seja muito importante para o futuro das empresas 

brasileiras.   

 

Tendo em vista o problema de pesquisa formulado e suas condicionantes, assim como o forte 

caráter exploratório da pesquisa, pode-se exprimir algumas hipóteses de caráter geral: 

 

Hipótese 1 – Os motivos para internacionalizar e as dimensões estratégicas que são relevantes 

para a atuação das empresas brasileiras nos mercados populares são diferentes das dimensões 

relevantes para a atuação nos mercados tradicionais.  

 

Hipótese 2 - As empresas brasileiras podem utilizar os conhecimentos desenvolvidos no mercado 

interno para atuar com sucesso em mercados populares internacionais. 
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Hipótese 3 - É possível desenvolver um modelo de internacionalização para empresas brasileiras 

atuarem nos mercados populares internacionais, baseado em diferenciais competitivos 

desenvolvidos no mercado interno. 

 

Estas hipóteses suscitam questões de pesquisa que serão alvo de análise teórica e empírica, sendo 

respondidas ao final do trabalho, de forma a atender aos objetivos da pesquisa: 

 

a. Quais são os motivos para internacionalização das empresas brasileiras nos mercados 

populares internacionais, vis a vis os motivos para internacionalização nos mercados 

tradicionais? 

b. Como as empresas selecionam seus mercados e segmentos de atuação no âmbito 

internacional? 

c. Quais são e como se caracterizam as dimensões estratégicas críticas de internacionalização 

para atuação das empresas brasileiras nos mercados internacionais populares e tradicionais? 

d. As empresas brasileiras utilizam os conhecimentos desenvolvidos no Brasil para atuarem 

internacionalmente em mercados populares? 

e. As empresas brasileiras trocam experiências e conhecimentos técnicos desenvolvidos 

internacionalmente, entre mercados populares, tradicionais e matriz? 

f. Como se caracteriza um modelo de internacionalização para empresas brasileiras atuarem em 

mercados populares internacionais? 

 

 

1.3. Organização da tese 

 

A tese é constituída por três partes fundamentais, organizadas em seis capítulos: a primeira parte 

da tese refere-se à justificativa, objetivos e detalhamento da pesquisa, sendo composta pelo 

Capítulo 1: Detalhamento da Pesquisa. Neste capítulo foi apresentado o contexto em que a 

pesquisa está inserida, assim como a justificativa e motivações do autor. São também 

apresentados o problema de pesquisa, os objetivos, hipóteses e questões de pesquisa que irão 

conduzir os capítulos seguintes. 
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Na segunda parte é apresentada uma análise do contexto de negócios internacionais, com ênfase 

às oportunidades geradas nos mercados populares globais, assim como o referencial conceitual 

sobre estratégia e internacionalização, necessários para a condução da pesquisa e para a 

compreensão dos resultados obtidos com o trabalho de campo. Esta segunda parte é composta por 

três capítulos: Capítulo 2 – Histórico e tendências dos negócios internacionais, Capítulo 3 – 

Competitividade e estratégia das empresas como foco em mercados populares e Capítulo 4 

– Estratégias de crescimento e internacionalização. No Capítulo 5 - Proposição do 

arcabouço teórico com variáveis de análise para a pesquisa é apresentado o arcabouço teórico 

para a pesquisa, a partir do levantamento e análise do referencial teórico, assim como o modelo 

que representa a  pesquisa.  

 

A terceira parte da tese apresenta a abordagem metodológica selecionada para a pesquisa, 

caracterizando-se a natureza, os métodos e instrumentos para coleta de dados e as empresas 

selecionadas para o estudo. Nesta parte também são apresentados os resultados da pesquisa de 

campo, com a apresentação dos seis casos estudados, assim como a análise  das informações e as 

conclusões que apresentam o modelo de internacionalização para atuação das empresas 

brasileiras nos mercados populares internacionais. Limitações do estudo e recomendações de 

pesquisas futuras também são discutidas nesta parte, sendo o Capítulo 6: Abordagem 

metodológica utilizada,  Capítulo 7: Apresentação e análise das informações e achados do 

estudo e Capítulo 8: Conclusões: um modelo de internacionalização e recomendações de 

estudos futuros. 



 

 

14



 

 

15

2. HISTÓRICO E TENDÊNCIAS DOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

 
2.1. Comércio internacional global: conceitos e evolução 

 

Segundo McRae (1998), a maior mudança na economia mundial desde a Segunda Guerra 

Mundial foi o fato dela tornar-se internacional: o dinheiro tornou-se internacional, o comércio de 

bens tornou-se internacional e comércio de serviços vai se tornando cada vez mais internacional. 

Segundo Kotler (1997), em uma economia global com crescente interdependência, o comércio 

internacional de uma nação é de importância crucial para seu desenvolvimento. 

 

As exportações mundiais, assim como os negócios internacionais de uma maneira geral, têm 

crescido vertiginosamente, principalmente após a década de 90, conforme pode ser visto no 

Gráfico 1 abaixo. 
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Gráfico 1 - Evolução das exportações mundiais (1950-2004) 
FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR  (2006) 

 

Segundo Britto (2003), para compreender as razões da disparada do comércio internacional a 

partir dos anos 90 é preciso analisar um conjunto de fatores geopolíticos internacionais que 

recebeu o nome de globalização, que tem uma série de conceitos a ele relacionados. Esta idéia de 
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necessidade de uma análise mais complexa para entender o comércio internacional vai ao 

encontro das colocações feitas anteriormente por Dupas (2000), que trabalha com a idéia de uma 

profunda intensificação das relações políticas, comerciais, econômicas, financeiras e culturais 

entre países, ocorrida, sobretudo a partir da queda do muro de Berlim, em 1989 e que explica a 

evolução do comércio internacional. 

 

Dicken (1998), destaca o papel da tecnologia para este processo de globalização, um dos 

principais fatores que contribuíram para alavancar as atividades de internacionalização e 

globalização da economia. Complementarmente à tecnologia, Stiglitz (2000), destaca que a 

globalização é a integração mais estrita dos países e dos povos do mundo que tem sido 

ocasionada pela enorme redução de custos de transporte e de comunicações e a derrubada de 

barreiras artificiais aos fluxos de produtos, serviços, capital, conhecimento e de pessoas através 

de fronteiras.  

 

Mais recentemente Ohmae (2005) afirmou que a economia global é baseada em um mundo sem 

fronteiras, sendo isto já uma realidade, e não uma teoria, um sonho ou uma opção. Mas este autor 

também destaca alguns princípios fundamentais já apresentados na literatura sobre o tema da 

globalização e seus impactos sobre o comércio internacional: para o autor, vários fatores 

determinam este fenômeno da globalização de forma simultânea, sendo que a economia global 

tem uma dinâmica própria e tende a se tornar cada vez mais forte. É irreversível e impacta a 

todos, desde executivos, políticos e burocratas, até cidadãos comuns. Fatores como uma 

comunicação efetiva, um aumento do fluxo de capitais e investimentos, uma maior atuação de 

empresas internacionais e a possibilidade de consumo global reforçam e também se beneficiam 

deste mundo sem fronteiras.   

 

 Segundo Dunning (1999), a globalização gera quatro grandes paradoxos que, casos sejam 

conciliados, irão determinar o formato da política e da economia do nosso planeta no futuro, 

assim como o bem estar social de todas as pessoas. Estes paradoxos são: paradoxo dos 

relacionamentos (competição x cooperação); paradoxo do espaço (globalização x localização); 

paradoxo do “menos é mais” (referente ao papel dos governos) e o paradoxo dos benefícios e 

desvantagens (as conseqüências humanas da globalização). Ainda segundo Dunning (1999), as 
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empresas que atuam internacionalmente têm um papel fundamental neste contexto dos 

paradoxos, uma vez que muitos deles deverão ser resolvidos pelas comunidades internacionais e 

as empresas possuem elementos para auxiliar nestas soluções. 

 

Todos estes elementos conceituais são relevantes para um melhor entendimento sobre a evolução 

do comércio internacional e suas perspectivas futuras. 

 

Os dados do International Monetary Fund (2005), por exemplo, confirmam a posição de Ohmae 

(2005) sobre a continuidade do crescimento acelerado dos negócios internacionais. Segundo os 

dados, o comércio global deverá permanecer vigoroso, embora com crescimento inferior aos 

10,3% de 2004. Para 2005 e 2006, estima-se uma expansão de 7% e 7,4% para o volume de 

intercâmbio de bens e serviços, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 - Projeções sobre os negócios mundiais (%) 

 
 (variação percentual em relação ao ano anterior)   Projeções 

 2003 2004 2005 2006 

Volume de negócios mundiais 5,4 10,3 7,0 7,4 

Produção mundial 4,0 5,1 4,3 4,3 

      Economias avançadas 1,9 3,3 2,5 2,7 

      Mercados emergentes e países em desenvolvimento 6,5 7,3 6,4 6,1 

            África 4,6 5,3 4,5 5,9 

            Europa Oriental e Central 4,6 6,5 4,3 4,6 

            Ásia (em desenvolvimento) 8,1 8,2 7,8 7,2 

            China 9,5 9,5 9,0 8,2 

            Oriente Médio 6,5 5,5 5,4 5,0 

            Hemisfério Oeste (América Latina) 2,2 5,6 4,1 3,8 

                  Brasil 0,5 4,9 3,3 3,5 

FONTE: INTERNATIONAL MONETARY FUND (2005) 

 

Os dados mostram ainda um excelente crescimento esperado para a produção dos mercados 

emergentes, entretanto com uma taxa de crescimento relativamente mais baixa para o Brasil 

(apenas 3,5% para 2006, relativamente pouco perto dos 6,1% de aumento esperado para os países 
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emergentes em média e 8,2% para a China), conforme será analisado no item seguinte deste 

trabalho, que destaca a atuação do Brasil nos negócios internacionais. 

 

Com relação aos países emergentes, tem havido um destaque para o grupo denominado BRIC, 

composto pelo Brasil, Rússia, Índia e China, assim denominado desde a divulgação de um estudo 

pela Goldman Sachs, segundo Economist (2003), Mitchell (2004), Wilson  e Purushothaman 

(2003), Wilson, Purushothaman e Fiotakis (2004), Wilson (2005) e  Bremer (2006). As projeções 

do estudo mostram que seria possível para as economias dos países do BRIC se tornarem maiores  

do que as economias dos países dos sete países mais ricos do mundo,  até 2040, com a China e a 

Índia se tornando as maiores economias do mundo.  

 

Segundo Wilson (2005), o poder econômico dos países do BRIC no âmbito internacional tem se 

tornado mais óbvio do que no passado recente, mas a sua importância tende a aumentar ainda 

mais. Segundo o autor, o BRIC tem o potencial de ser a maior fonte de crescimento nos próximos 

10 anos e talvez nos próximos 20 anos. O impacto do crescimento reflete duas dinâmicas, uma é 

que ao longo dos próximos anos, a participação do BRIC no crescimento global deveria continuar 

a crescer, empurrando a taxa de crescimento dos negócios internacionais para aproximadamente 

4% ao ano, número significativamente maior do que a média dos últimos 20 anos.   

 

A outra dinâmica a ser modificada pelo BRIC é que, ainda segundo Wilson (2005), em 10 anos, 

mais de 800 milhões de pessoas deverão entrar para a classe média neste grupo de países. Até 

2025 deverá haver aproximadamente 150 milhões de novas pessoas nos países do BRIC com 

renda anual acima de 15.000 dólares. Estes números têm um impacto sobre uma série de 

mercados, como energia, petróleo e mercado de commodities, com uma participação maior destes 

países e um aumento no peso do BRIC nos mercados de capitais e carteiras de investimentos. Até 

2020, a participação do BRIC nos mercados globais de capital deve aumentar para 17%, sendo 

que hoje a participação é de 3,5%.  

 

Assim como os mercados emergentes vão se tornando cada vez mais relevantes no âmbito dos 

negócios internacionais, também as empresas dos países emergentes têm apresentado uma 

crescente participação nos negócios globais. Segundo Luo et al. (2005), como parte da 



 

 

19

descentralização da economia chinesa, algumas empresas têm conseguido permissões para 

acessar diretamente o mercado externo, sendo que o governo espera que esta medida possa 

aumentar as exportações e contribuir para o aumento da competitividade das empresas chinesas 

nos mercados internacionais.   

 

O relatório da United Nations (2006) sobre  investimentos externos diretos mostram que não 

somente os BRICs são cada vez mais relevantes no contexto dos negócios internacionais, como 

também outros países (ou blocos de países) em desenvolvimento estão investindo mais em 

negócios internacionais, com empresas competindo globalmente.  

 

Segundo a United Nations (2006), estas novas fontes de investimento são particularmente 

relevantes para os países de baixa renda que recebem os investimentos. Isto porque as empresas 

transnacionais dos países em desenvolvimento têm se tornado importantes investidores em outros 

países menos desenvolvidos. Há uma estimativa de um forte crescimento dos investimentos sul-

sul1 ao longo dos últimos 15 anos. Os investimentos externos dos países em desenvolvimento 

aumentaram de 3,8 bilhões de dólares em 1985 para 60,8 bilhões de dólares em 2004 e a maioria 

destes investimentos são destinados a outros países em desenvolvimento, sendo que o 

investimento externo direto entre estas economias passou de 2 bilhões de dólares em 1985, para 

59,8 bilhões de dólares em 2004, conforme dados da Tabela 2 a seguir. 

 

O aumento no número e na diversidade de transnacionais de países em desenvolvimento ao longo 

da última década deve continuar impactando a globalização nestes países. Conforme as 

economias em desenvolvimento se tornam mais abertas à competição internacional, suas 

empresas são forçadas a competir com transnacionais de outros países, tanto no mercado 

doméstico como no âmbito internacional, sendo que os investimentos externos diretos passam a 

ser um importante elemento na estratégias das empresas e encorajam o desenvolvimento de 

vantagens competitivas específicas, resultado da capacidade de competir em mercados 

internacionais.  Segundo a United Nations (2006), quatro principais motivos influenciam as 

decisões de investimentos das transnacionais: aumento no mercado, busca por maior eficiência na 

                                                 
1 Expressão utilizada no relatório da United Nations para designar os negócios realizados entre países do hemisfério 
Sul.  
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produção e redução de custos, busca por recursos mais baratos e políticas governamentais dos 

países, que influenciam as decisões de investimentos. 

 

Tabela 2 - Investimentos externos diretos dos países em desenvolvimento (1985-2004) 

 
  

 
Total de 

Investimentos externos diretos dos países em desenvolvimento 
(bilhões de dólares) – Excluindo centros financeiros não 

regulamentados (offshore) 
 

Ano 
Investimentos externos diretos 

(bilhões  dólares) 
 

Total 
Em economias 
desenvolvidas 

Em economias em 
desenvolvimento 

1985 4,3 3,8 1,9 2,0 
1986 5,1 5,0 2,9 2,1 
1987 6,7 6,3 4,2 2,1 
1988 12,1 11,6 6,8 4,8 
1989 19,6 15,2 6,7 8,5 
1990 12,7 11,6 5,0 6,5 
1991 13,7 10,7 3,7 7,0 
1992 24,8 23,0 5,1 18,0 
1993 40,8 34,1 2,6 31,5 
1994 48,6 39,3 4,1 35,2 
1995 56,0 46,3 4,6 41,8 
1996 64,8 50,5 5,0 45,5 
1997 82,7 54,5 11,0 43,5 
1998 54,9 16,3 1,1 15,2 
1999 91,9 38,7 7,5 31,2 
2000 146,9 73,3 24,7 48,6 
2001 79,4 46,5 10,7 35,9 
2002 54,4 43,5 12,2 31,2 
2003 43,3 36,6 9,6 27,0 
2004 126,8 60,8 1,0 59,8 

FONTE: UNITED NATIONS (2006) 

 

Quanto aos riscos para o futuro, o International Monetary Fund (2005) afirma que o mundo não 

está sofrendo de excesso de poupança como é freqüentemente afirmado, mas sim de falta de 

investimento. Na última década, várias crises foram causadas por investimentos mal calculados, 

como a bolha de ativos no Japão, as crises nos países emergentes da Ásia e América Latina e 

mais recentemente, a bolha da tecnologia de informação. O volume de investimento caiu bastante 

desde essa época, demonstrando uma cautela muito maior. 

 

A reação a essa redução variou bastante entre os países. Nos países industrializados, 

especialmente os anglo-saxões, houve uma redução dos juros a fim de alimentar o consumo. A 

poupança do governo caiu bastante, especialmente nos Estados Unidos e no Japão e, com os 

booms do mercado imobiliário, a poupança das famílias praticamente desapareceu em alguns 
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países. Já nos países emergentes, a crise levou a um aperto nas políticas fiscais. Com as empresas 

cautelosas quanto a investir e os governos prudentes quanto a seus gastos, o crescimento 

econômico nesses países foi impulsionado pelas exportações. Com a contenção dos gastos 

públicos, muitos mercados emergentes apresentaram um saldo positivo em suas contas correntes 

pela primeira vez. 

 

Aparentemente esse é um ciclo saudável. Os países ricos aumentaram o consumo e foram 

supridos e financiados pelos mercados emergentes cujos governos precisaram conter seus gastos. 

Entretanto, essa situação não faz parte de uma nova dinâmica da economia mundial. Ela foi uma 

resposta eficiente à queda no nível de investimentos, que precisa ser revertida, mas sem uma 

redução da poupança, o que apenas levaria a um aumento dos juros assim que os fatores que 

estão contendo os investimentos deixem de existir. 

 

De acordo com FMI (apud Secretaria do Comércio Exterior, 2005), os lugares que mais precisam 

de investimento são os países de baixa renda, os mercados emergentes e os países produtores de 

petróleo e por isso a melhor maneira de se fazer uma transição suave para um maior nível de 

investimento seria esses países fazerem reformas em seus mercados de produção, de trabalho e 

financeiro, de modo a assegurar a atração de investimentos externos de alta qualidade. Uma forte 

demanda externa permitiu que vários países emergentes gerassem crescimento apoiado nas 

exportações sem fazer as reformas profundas que levam à atração de novos investimentos. Esses 

países se tornaram excessivamente dependentes de uma demanda, vinda essencialmente de 

alguns países industrializados, cada vez mais alimentada por déficits fiscais insustentáveis e 

mercados imobiliários que se recusam a tomar conhecimento da lei da gravidade. Por exemplo, 

uma queda no mercado imobiliário causada por uma política de juros menos generosa pode levar 

a queda brusca no nível de consumo desses países industrializados, principalmente se for 

acompanhado de um aumento nos preços do petróleo. 

 

Uma outra tendência observada no âmbito internacional é uma preocupação crescente com a 

redução das desigualdades, conforme mostra o Relatório do United Nations General Assembly 

(2001). Segundo o relatório, desde 1990, o número de pessoas vivendo com menos de um dólar 

ao dia diminuiu de 1,3 bilhões para 1,2 bilhões. Entretanto, esta redução não é uniforme, sendo 
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que no Leste da Ásia as taxas de pobreza caíram muito mais do que na África Sub-Sahariana, que 

ainda apresenta altas taxas de pobreza. Embora um maior número de pessoas pobres viva no Sul 

da Ásia, a África Sub-Sahariana apresenta a maior proporção de pobres em relação à população 

total, onde aproximadamente 51% da população vive com menos de um dólar por dia. 

 

Diante deste contexto, as Nações Unidas, dentro da Declaração do Milênio, têm por objetivo 

reduzir a pobreza, sendo que a meta proposta é, até 2015, reduzir pela metade a proporção da 

população cuja renda é menor do que um dólar por dia e a população das pessoas que  passam 

fome. 

 

Acompanhando este trabalho no nível político das Nações Unidas, muito tem sido feito para 

auxiliar instituições efetivas e eficientes, sendo que a própria instituição das Nações Unidas está 

envolvida em programas que estendem serviços para pequenos empreendedores, por meio de 

projetos de micro crédito que estejam alinhados com as prioridades da comunidade local. Outras 

estratégias para a redução da pobreza incluem assegurar recursos para iniciativas sociais e 

políticas econômicas que foquem a redução da pobreza; fortalecer capacitação para fornecer 

serviços sociais básicos; acompanhar a construção de capacidades para planejamento e 

monitoramento da redução da pobreza (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2001). 

 

Desta forma, pode-se notar que os negócios internacionais têm aumentado, com um crescente 

papel das economias emergentes. O Brasil ainda tem uma participação muito pequena nestes 

negócios, embora esta participação venha aumentando ao longo do tempo, conforme é analisado 

no item a seguir.  

 

 

2.2. Negócios internacionais e o Brasil 

 

Historicamente, a participação do Brasil nos negócios internacionais tem sido relativamente 

baixa, representando em 2004 apenas 1% das exportações e 0,8% das importações mundiais, 

conforme apresentado no  Gráfico 2 a seguir. A participação das exportações no PIB tem 
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aumentado nos últimos anos, embora ainda seja relativamente baixa, em torno de 15% em 2004, 

conforme apresentado do Gráfico 3. 

 
Gráfico 2 - Participação % do Brasil nas exportações e importações mundiais (1950-2004) 

FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR  (2005) 
 
 

 
Gráfico 3 - Variação (%) anual das exportações e participação (%) das exportações no PIB (1950-2004) 

FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR (2005) 
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Segundo a Fundação Dom Cabral (1996), historicamente há fatores motivadores e inibidores do 

processo de internacionalização das empresas brasileiras, como fatores macroeconômicos e as 

características individuais das organizações. Além dos fatores macroeconômicos, as empresas são 

motivadas por necessidades e carências que devem ser atendidas.  

 

Segundo Britto (2003), a participação de produtos básicos (que não recebem qualquer tipo de 

processamento) na pauta brasileira de exportações vem caindo de maneira consistente nos 

últimos anos. Isto acompanha uma tendência internacional de crescimento da participação dos 

produtos industrializados no comércio.  

 

Os dados da Secretaria do Comércio Exterior (2006) confirmam esta tendência apontada por 

Britto (2003), conforme Gráfico 4 abaixo. Os gráficos mostram uma maior participação dos 

produtos manufaturados no total das exportações brasileiras, nos anos de 2004 e 2005.   

 

 
Gráfico 4 – Exportações brasileiras por categorias de produtos em participação (%) no total de exportações 

(2004 e 2005) 
FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR (2006) 
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Os principais mercados de destino das exportações brasileiras são apresentados na Tabela 3 a 

seguir, classificados por blocos econômicos. Com relação a estes dados, é interessante observar 

que os mercados da África e Europa Oriental, embora ainda sejam relativamente pequenos em 

valor, estão em franco crescimento, mostrando um potencial para os produtos brasileiros.  

Também é interessante observar o perfil das exportações, por tipo de produto, em cada um destes 

blocos econômicos, conforme apresentado no Gráfico 5 a seguir. 

 

Tabela 3 - Principais mercados de destino das exportações brasileiras (2005) 

 
MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES 

BRASILEIRAS 

US$ Milhões Valor 

2005 

� % 

2005/04 

 União Européia  26.493 9,7 

 ALADI 25.428 29,1 

 ALADI, exceto MERCOSUL 13.702 27,0 

 MERCOSUL / MERCOSUR 11.726 31,6 

 Estados Unidos  22.741 11,8 

 Ásia  18.552 27,4 

 África  5.977 40,8 

 Oriente Médio  4.286 16,2 

 Europa Oriental  3.861 55,2 

  FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR (2006) 

 
 
Com relação aos dados apresentados no Gráfico 5 é interessante notar que, apesar da Europa e 

Ásia serem grandes mercados para os produtos brasileiros, a maior parte dos produtos negociados 

são básicos. Ao passo que nos EUA, ALADI2 e Mercosul os mercados de produtos 

manufaturados são muito mais relevantes, entre 72% e 92% do total exportado para tais países. 

                                                 
2 Organização Internacional criada pelo Tratado de Montevidéu, assinado em 12 de Agosto de 1980, em substituição 
à antiga Associação Latino Americana de Livre Comércio, Alalc. O objetivo do tratado, que passou a vigorar em 18 
de Março de 1981 era de obter uma entidade mis flexível, mais ainda dinâmica e sem os erros da antecessora, capaz 
de estimular as relações comerciais na América Latina, no escopo final de chegada a uma legislação comunitária 
como nos moldes da comunidade européia (GARÓFALO, 2004) 
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Gráfico 5 – Participação (%) das exportações brasileiras por bloco econômico (2005) 

FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR (2006) 

 

Além da análise dos dados dos blocos econômicos, cabe uma análise sobre os países que são os 

maiores compradores dos produtos brasileiros, conforme Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 - Principais países compradores das exportações brasileiras (2005) 

 
PAÍSES Valor � % - 2005/04 Participação (%) 

 1 – Estados Unidos  22.741 11,8 19,2 

 2 – Argentina  9.915 34,5 8,4 

 3 – China  6.834 25,6 5,8 

 4 – Países Baixos  5.283 -10,7 4,5 

 5 – Alemanha  5.023 24,5 4,2 

 6 – México  4.064 2,9 3,4 

 7 – Chile  3.612 41,9 3,1 

 8 – Japão  3.476 25,6 2,9 

 9 – Itália  3.224 11,0 2,7 

10 – Rússia 2.917 76,0 2,5 

   FONTE: SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR (2006) 
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Com relação a estes dados é interessante notar o forte crescimento da Rússia como mercado, 

embora a participação ainda seja relativamente pequena, assim como o crescimento do Chile e 

México como mercados de produtos brasileiros. Argentina e China, países relevantes em 

participação do consumo de exportações brasileiras, também apresentaram um crescimento 

expressivo de 2004 para 2005. Além destes países, entre 2004 e 2005 houve um forte 

crescimentos das exportações para países não tradicionais: Quênia, Moldávia, Carmarões, 

Paquistão, Mali, Catar, Burkina Faso, Hungria, Cazaquistão, Letônia, Nigéria e Lituânia, todos 

países em desenvolvimento (SECRETARIA DO COMÉRCIO EXTERIOR, 2006). 

  

O Brasil conseguiu aumentar suas vendas externas pelo sexto ano consecutivo, sendo de 114% a 

variação observada de 2000 a 2005, segundo a Secretaria do Comércio Exterior (2005). A 

melhora no valor exportado deve-se a uma alteração na pauta de vendas ao exterior, com 

crescimento de produtos manufaturados de maior preço unitário.  

 

De maneira mais abrangente, pode-se dizer, com relação à internacionalização de empresas 

latino-americanas, segundo de Paula (2003), que as poucas empresas que investiram no exterior 

concentraram-se em setores intensivos em recursos naturais, sendo que as empresas cujo grau de 

internacionalização é mais avançado têm as características de atuarem em uma estrutura de 

oligopólio homogêneo, tendo a capacidade gerencial de adoção de tecnologias mais difundidas 

como seu principal diferencial competitivo, alto grau de aversão ao risco tecnológico e alto grau 

de maturidade dos mercados em que atuam. 

 

Segundo Barretto e Da Rocha (2001), as empresas brasileiras entraram tardiamente no processo 

de internacionalização, sendo que na década de 90 novos desafios e oportunidades impulsionaram 

a participação de mais empresas brasileiras na arena internacional, tais como o estabelecimento 

do Mercosul, que promoveu a entrada de empresas brasileiras em países próximos e a entrada de 

competidores estrangeiros no mercado interno, devido à abertura da economia no início da 

década de 90. Estes fatores impulsionaram as exportações e também o investimento direto 

estrangeiro por parte de empresas brasileiras.  
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Kupfer (2006) reforça as colocações de Barretto e Da Rocha (2001) sobre a internacionalização 

das empresas brasileiras. Segundo Kupfer (2006), o processo de internacionalização das empresas 

brasileiras é recente e ao longo da década de 80, o valor acumulado dos investimentos diretos das 

empresas brasileiras no exterior não ultrapassou a casa dos US$ 250 bilhões, quase todo oriundo 

da Petrobras e poucas instituições financeiras. Na década de 90, com a abertura comercial e 

financeira e a estabilização monetária, dentre outras transformações, esses investimentos se 

dinamizaram, propelidos pelos avanços na integração regional, em especial do Mercosul, que 

motivaram uma onda de saídas de grandes empresas industriais brasileiras em direção aos 

mercados vizinhos, conforme também comentado por Barretto e Da Rocha (2001).  

 

Ainda segundo Cyrino e Barcellos (2006),  a falta de tradição das empresas brasileiras nos 

mercados internacionais somente começou a se inverter nos anos 90, a partir da abertura do 

mercado brasileiro, da redução drástica das barreiras tarifárias e comerciais e da queda do ritmo 

de crescimento da economia doméstica vis a vis a economia mundial. A partir de então, algumas 

empresas começaram a orientar suas estratégias para outros países, quer intensificando as 

exportações, quer investindo em subsidiárias comerciais e/ou de produção. Assim a 

internacionalização passou a ocupar maior espaço na agenda estratégica dos dirigentes, 

envolvendo níveis de investigação e comprometimento mais significativos como forma 

complementar à exportação. 

 

Somente nos últimos anos, conforme afirma Kupfer (2006), o movimento de internacionalização 

das empresas brasileiras ganhou maior fôlego, sendo que o fluxo de investimentos produtivos no 

exterior tem superado a casa do US$ 1 bilhão anuais, sendo notável a expansão do volume de 

operações realizadas por empresas industriais. Dentre essas, destacam-se cerca de duas dezenas 

de empresas genuinamente nacionais que mantêm em operação quase 70 fábricas em diversos 

países.  

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), apesar dos grandes progressos que as empresas brasileiras 

têm realizado na conquista de mercados globais, estes não devem obscurecer os enormes 

obstáculos que ainda precisam ser superados na busca de vantagens. A escala das empresas 

brasileiras, em comparação à dos grandes competidores internacionais, coloca as jovens 
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multinacionais brasileiras em desvantagem. Os valores de vendas e ativos da maioria delas são 

inferiores não apenas aos de suas concorrentes em países desenvolvidos, mas também àquelas 

situadas em outros países emergentes, colocando as empresas brasileiras em desvantagem com 

relação às economias de escala. Outra dificuldade é que o mindset das empresas brasileiras ainda 

é muito focado em uma forma de ver o mundo segundo a ótica brasileira. O baixo domínio da 

língua inglesa e a pouca experiência internacional dos executivos, conselheiros e proprietários 

podem ajudar a explicar algumas das dificuldades de conseguir sucesso nas operações 

internacionais.  

 

Desta forma, pode-se notar que o Brasil, a despeito dos tímidos e inconstantes avanços, tem 

conseguido alcançar o sucesso nos negócios internacionais, mas ainda precisa avançar muito. 

Neste contexto, conforme mostram os dados antes apresentados, o mercado internacional de bens 

populares desponta como uma oportunidade interessante para o Brasil, para uma atuação menos 

restrita do que a existente nos atuais mercados. 

 

Uma pesquisa realizada pelo instituto americano Anhot-GMI, citada por Guilhoto (2001), 

analisou a percepção da opinião pública internacional sobre 25 países e o Brasil aparece à frente 

de países como China e Índia, mostrando que o Brasil tem uma marca competitiva em relação aos 

concorrentes latino-americanos e asiáticos. Na pesquisa, que tem metodologia baseada na 

aferição da opinião pública internacional sobre aspectos relacionados a cultura, política, 

economia, direitos humanos, apelo turístico e potencial de investimento dos 25 países, o Brasil 

aparece na 15º posição, atrás de nações européias e de resultados previsíveis, como EUA, Japão, 

Canadá e Austrália. 

 

Esta informação é relevante pois confirma o potencial de atuação das empresas brasileiras no 

âmbito internacional. Por outro lado, uma análise destes dados reforça o caráter exploratório da 

pesquisa, já que o fenômeno da internacionalização das empresas brasileiras é um fenômeno 

recente, assim como o melhor entendimento dos mercados populares internacionais, que serão 

analisados a seguir. 
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2.3. Mercados populares internacionais: definições, características e potencial para 

empresas brasileiras 

 
Ao analisar as tendências sobre os mercados populares internacionais, houve uma dificuldade 

muito grande de se encontrar na literatura uma definição clara e homogênea sobre estes 

mercados.  

 

Alguns autores tratam de conceitos referentes à base da pirâmide, como Prahalad (2005) e outros 

falam de mercados emergentes, como Hart e Milstein (1999) e London e Hart (2004) e mesmo 

entre estes autores é possível observar terminologias diferentes sendo utilizadas em momentos 

diferentes, tais como: países emergentes, mercados emergentes, base da pirâmide, países em 

desenvolvimento, todos se referindo a um mercado com características semelhantes em termos de 

necessidade de consumo, conforme pode ser observado nas discussões apresentadas pelos 

diferentes autores. Como trata-se de mercado cuja definição ainda não está consolidada, a análise 

a seguir explicita as abordagens de diferentes autores, suas semelhanças e diferenças, de tal forma 

a identificar a definição adequada para mercados populares internacionais utilizada neste 

trabalho, assim como as principais tendências para estes mercados. 

 

Prahalad (2005) utiliza o conceito da base da pirâmide e segundo o autor, este mercado da base 

da pirâmide é composto por mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo que ganham menos 

de US$ 2 por dia. Hammond (2004), do World Resources Institute em Washington (apud Ryan, 

2004), reforça esta idéia, afirmando que há mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo 

vivendo com menos de 1500 dólares anuais, que constituem um mercado global de baixa renda. 

O autor destaca os países da base da pirâmide, sendo que nove países – África do Sul, Brasil, 

China, Índia, Indonésia, México, Rússia, Tailândia e Turquia – juntos representam 70% da 

população de mundo em desenvolvimento. Em termos de PIB PPP (purchasing power parity, ou 

paridade de poder de compra3) este grupo soma US$ 12,5 trilhões, ou seja, cerca de 90% do 

                                                 
3 Teoria que propõe que a taxa de câmbio entre duas moedas encontra-se em equilíbrio quando o poder de 
compra interno das moedas é equivalente ao da taxa de câmbio. Assim, por exemplo, se 1 libra inglesa 
equivale no câmbio a 2 dólares, as duas moedas estariam em equilíbrio se 1 libra comprasse os mesmos 
bens na Inglaterra que os 2 dólares nos Estados Unidos. Essa teoria foi proposta em 1926 pelo economista 
Gustav Cassel, que pretendia explicar as variações de câmbio internacionais entre os países em função do 
poder aquisitivo de suas moedas (GARÓFALO, 2004)  
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mundo em desenvolvimento. Estes números não podem ser ignorados, pois são maiores que o 

PIB de Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália juntos. 

 

Ainda segundo Prahalad (2005), para atender à demanda da base da pirâmide é necessário 

assumir, em primeiro lugar, que as grandes empresas têm muitas vezes ignorado este mercado 

potencial, ao não oferecer-lhes produtos e serviços acessíveis. Em segundo lugar, deve-se assumir 

que este mercado possibilita uma nova oportunidade de crescimento e inovação para o setor 

privado, pois não é possível utilizar as mesmas soluções antigas a esta nova realidade. E por 

último, existe a necessidade de fazer deste mercado uma parte integrante da estratégia da empresa 

e não meramente uma iniciativa social corporativa. 

 

Já outros autores, como Hart e Milstein (1999) e London e Hart (2004) não utilizam o conceito da 

base da pirâmide, mas falam de mercados ou economias emergentes. Hart e Milstein (1999) 

definem mercados emergentes como aqueles onde existe consumo voltado a atender às 

necessidades básicas da população, são mercados com altas taxas de crescimento e onde a rápida 

industrialização e urbanização geram demanda por novos produtos. Segundo estes autores, em 

economias emergentes as necessidades básicas de consumo são atendidas e os consumidores têm 

um poder de compra mínimo. Nestes mercados há pouca extravagância, mas não há desespero. A 

rápida industrialização e a migração urbana estão aumentando a demanda adicional por produtos 

e serviços para este mercado grande e em rápido crescimento.  

 

Assim, quando Hart e Milstein (1999) tratam de mercados emergentes eles não estão focando em 

países emergentes, mas sim nas faixas da população mundial em uma determinada situação 

econômica. Já os mercados ou economias de sobrevivência, segundo estes autores, são formados 

por uma população pobre e amplamente rural com necessidades básicas não atendidas. Poucas 

empresas atendem esse mercado, por considerarem-no de alto risco e longo prazo. Segundo os 

autores, nas economias de sobrevivência, os membros são em grande parte rurais e pobres, com 

necessidades básicas despercebidas e não atendidas. Não há infra-estrutura, e poucas companhias 

ousam investir neste mercado que é percebido como de risco e de longo prazo. Nos países mais 

urbanizados pode-se incluir neste mercado a parte da população mais pobre trabalhando em 

subempregos ou com renda abaixo do mínimo da “chamada linha de pobreza”. 
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London e Hart (2004) falam em países emergentes, que segundo os autores, não devem ser vistos 

a partir de um padrão homogêneo de desenvolvimento econômico no qual os mercados evoluem  

em direção a um estilo de negócios dos países desenvolvidos. Embora a elite rica destes países 

deva participar do capitalismo global, a vasta maioria da população tem sido excluída do sistema 

econômico, não fazendo sentido para as empresas pensarem em termos de estratégias para países, 

como por exemplo, uma estratégia para a China. Ao invés disto, deve ser mais apropriado 

desenvolver estratégias conforme a renda, envolvendo a classe média e os pobres ao redor do 

mundo, em um conceito semelhante ao que havia sido desenvolvido por Hart e Milstein (1999). 

 

Desta forma, conforme foi destacado por Cardoso (2005), não existe uma definição exata do que 

é o mercado popular internacional.  

 

Diante disto, Cardoso (2005) propõe uma definição objetiva, considerando como mercados 

populares internacionais os países cuja renda anual per capita em dólares não ultrapasse os US$ 

9.385 (nove mil e trezentos e oitenta e cinco dólares).  Segundo o autor, este valor é o limite 

superior do conceito de renda média utilizado pelo Banco Mundial no Relatório de Indicadores 

de Desenvolvimento 2005 (World Development Indicators 2005). Ainda segundo Cardoso 

(2005), outro fator importante para definição do mercado internacional de baixa renda é o 

tamanho total ou absoluto dos mercados. Uma vez que trata-se de mercados com grande potencial 

para produtos de preço baixo, deve-se considerar que existe a necessidade de escala para 

produção e também para comercialização deste tipo de produto. Assim, o autor afirma que, para 

ser atraente, este mercado deve ter pelo menos 1 milhão de consumidores com renda entre US$ 

765 (setecentos e sessenta e cinco dólares) e US$ 9385 (nove mil e trezentos e oitenta e cinco 

dólares), que é a faixa onde se encontra a renda média do Banco Mundial.   

 

Desta forma, a definição de mercado popular internacional apresentada por Cardoso (2005) e que 

será utilizada neste trabalho, por ser considerada a mais objetiva e adequada, permitindo a 

identificação dos mercados de atuação das empresas brasileiras, é a seguinte: 
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“São todos os mercados fora do Brasil cuja renda per capita anual em 2003 não ultrapasse US$ 

9385 (nove mil trezentos e oitenta e cinco dólares) e onde mais de 1 milhão de habitantes tenham 

renda anual de pelo menos US$ 765 (setecentos e sessenta e cinco dólares) e não mais que US$ 

9385 (nove mil trezentos e oitenta e cinco dólares)” 

 

A partir desta definição, Cardoso (2005) fez uma análise dos mercados populares internacionais 

com maior potencial para as empresas brasileiras utilizando o modelo gravitacional adaptado, 

considerando aspectos culturais, político-administrativos, geográficos e econômicos e identificou 

20 mercados populares internacionais mais atrativos, com maior potencial para atuação das 

empresas brasileiras: Argentina, China, Colômbia, México, Índia, Chile, Rússia, Peru, Paraguai, 

Venezuela, Uruguai, África do Sul, Turquia, Irã, Polônia, Argélia, Arábia Saudita, Indonésia, 

Tailândia e Bolívia, sendo estes os mercados populares internacionais considerados neste 

trabalho. 

 

Embora não haja uma literatura específica para mercados populares internacionais, estes países 

com características semelhantes em termos de poder aquisitivo são tratados na literatura como 

países emergentes, países em desenvolvimento ou países da base da pirâmide, conforme a fonte 

que se analisa. Assim sendo, as informações a seguir visam a analisar as características e 

potenciais destes mercados, ainda que sejam utilizadas diferentes terminologias, por diferentes 

autores, mas todas em última instância referindo-se aos mercados analisados neste estudo. 

 

Prahalad (2005) analisa a natureza do mercado da base da pirâmide, afirmando que este mercado 

tem características peculiares. Uma primeira característica é que há dinheiro nos mercados de 

baixa renda, uma vez que em virtude do seu imenso número, os pobres constituem um 

significativo poder de compra que está à espera de produtos e serviços adequados. Estes pobres 

também empregam seu dinheiro como reflexo de um conjunto diferente de prioridades, sendo que 

estes consumidores são tentados a gastar com supérfluos.  

 

Um outro ponto é que existe acesso aos mercados de baixa renda, contrariando o senso comum de 

que existe uma dificuldade de acesso à distribuição de mercadorias na base da pirâmide que 

poderia impedir a participação das organizações junto a estes mercados. Este acesso ocorre pois 
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as áreas urbanas tornaram-se um ímã para os pobres. Segundo Prahalad (2005), por volta de 2015 

haverá mais de 225 grandes cidades na África, 900 na Ásia e 225 na América Latina. No mínimo 

368 cidades do mundo em desenvolvimento terão, cada uma, população superior a um milhão de 

habitantes. Serão no mínimo 23 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Em conjunto, tais 

cidades responderão por cerca de 1,5 a 2 bilhões de habitantes. Entre 35 a 40% dessas 

concentrações urbanas abrigarão consumidores na base da pirâmide. Já os pobres da zona rural 

representam um problema diferente com relação à distribuição, sendo que a inclusão digital 

deverá melhorar o acesso dos pobres de zonas rurais aos produtos e serviços. 

 

Segundo Prahalad (2005), uma outra característica é que os consumidores do mercado de baixa 

renda são conscientes de marca, um fenômeno universal e, ao contrário da visão popular, os 

consumidores da base da pirâmide estão se conectando e usando redes de informação, tais como 

telefones celulares e também a internet, utilizada principalmente em quiosques, com tarifas 

reduzidas por hora e oportunização da videoconferência via computador que contribuem para 

intensificar a conectividade entre os integrantes da base da pirâmide.   

 

Assim, estes consumidores têm acesso à informação e oportunidade de dialogar com a população 

mais afluente e, como resultado, a comunicação boca a boca entre os consumidores da base da 

pirâmide se transforma em uma força respeitável de avaliação de qualidade, preços e 

disponibilidade de produtos. Notícias sobre bons negócios e também sobre negócios ruins são 

rapidamente espalhadas na base de pirâmide. Desta forma, Prahalad (2005) destaca que os 

consumidores populares acolhem rapidamente tecnologias avançadas.  

 

Uma outra característica deste mercado da base da pirâmide, segundo De Soto (2000), é que ao 

redor do mundo estima-se que o setor informal engloba mais de 9 trilhões de dólares em ativos 

não registrados, um valor quase equivalente ao valor total de todas as empresas listadas nas 

bolsas de valores dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, fazendo com que este mercado 

represente um enorme potencial, mas com a necessidade de se desenvolver novos modelos para 

lidar com a informalidade. 
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Além da questão da informalidade, Bodur, Alpay e Asugman (2000), afirmam que os países em 

desenvolvimento têm sido caracterizados, em sua maioria, por altos riscos políticos, infra-

estrutura pobre, altas barreiras para os negócios, sistemas de comunicação inadequados, 

mudanças constantes na legislação, burocracia e altas taxas de inflação.  Entretanto, com a 

abertura dos países emergentes, suas economias, atratividade dos mercados, eficiência e 

macroeconomia melhoraram seu desempenho, resultando em condições de negócios mais 

favoráveis para os investimentos estrangeiros.  

 

Nesta mesma linha, Daniels (2000), afirma que tem havido uma crescente competição entre os 

países emergentes para atrair investimentos internacionais. Esta competição faz com que os 

países mostrem condições positivas para atrair empresas multinacionais, incluindo mudanças 

favoráveis nas leis em vigor e incentivos para empresas estrangeiras, a manutenção dos baixos 

custos de mão-de-obra, a redução nos riscos políticos e monetários, uma vez que as empresas 

claramente preferem atuar em países onde há leis claras são postas em execução de forma 

transparente, fácil e justa e as empresas vêem a corrupção como um forte impedimento para suas 

operações no exterior. Em termos de riscos monetários, as empresas investidoras estão mais 

preocupadas com a depreciação da moeda e controle do câmbio, já que estes fatores afetam 

diretamente os custos de operação das multinacionais nos países emergentes. 

 

Estas análises feitas por diferentes autores mostram que os mercados populares internacionais 

têm características próprias, tanto do pronto de vista do consumidor e seu comportamento, como 

também com relação à forma como as empresas competem e a estrutura política e institucional. 

 

Além da definição e caracterização dos mercados populares internacionais, cabe uma análise de 

dados sobre população e renda para um melhor entendimento sobre o potencial destes mercados. 

 

Em termos de população mundial, o grande crescimento populacional ocorrerá nos países em 

desenvolvimento, até 2050, sendo que não deverá haver uma variação da população dos países 

desenvolvidos, neste mesmo período, conforme mostra o Gráfico 6 a seguir.  
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Gráfico 6 – Projeção do crescimento da população mundial 

FONTE:  WORLD RESOURCES INSTITUTE (2005) 
 

Assim como a população tende a aumentar significativamente nos países em desenvolvimento, 

também a renda per capita nos países em desenvolvimento tende a aumentar, conforme 

apresentado na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 - Projeção da renda nos países em desenvolvimento 

 
Grandes países em 
desenvolvimento 

Pop 2000 
(milhões) 

Pop 2025 
(milhões) 

Renda 2000 
U$/hab 

Renda 2025 * 
U$/hab 

México 99 130 5.070 21.759 
Brasil 172 216 3.580 15.364 
Turquia 68 89 3.100 13.304 
Colômbia 46 58 2.020 8.669 
Tailândia 61 74 2.000 8.583 
Irã 66 91 1.680 7.210 
Rússia 146 124 1.660 7.124 
Egito 68 103 1.490 6.394 
Filipinas 76 109 1.040 4.463 
China 1.275 1.445 840 3.605 
Indonésia 212 270 570 2.446 
Índia 1.017 1.369 450 1.931 
Paquistão 143 250 440 1.888 
Vietnã 78 105 390 1.673 
Bangladesh 138 208 370 1.587 
Nigéria 115 192 260 1.115 
Total 3.779 4.834 1.032 4.316 

   FONTE: WRIGHT (2006)  * Considerando um crescimento anual do PIB de 6% 
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Estes dados analisados em conjunto revelam que os mercados populares internacionais 

representam um excelente potencial para as empresas, mas com características peculiares que 

devem ser consideradas. 

 

 

2.4. Conclusões sobre o comércio internacional e potencial dos mercados populares 

internacionais 

 

Conforme foi observado neste item, tem havido um substancial aumento dos negócios 

internacionais, principalmente desde a década de 90. Segundo o FMI (apud Secretaria do 

Comércio Exterior, 2005), o comércio global permanecerá vigoroso, com uma expansão de 7,4% 

em 2006, para o volume de intercâmbio de bens e serviços. 

 

Embora não estejam disponíveis dados específicos sobre os mercados populares internacionais, 

consideramos neste trabalho os dados sobre mercados emergentes para uma análise do potencial, 

inclusive considerando a definição para mercados populares internacionais, que segundo Cardoso 

(2005) são todos os mercados fora do Brasil cuja renda per capita anual em 2003 não ultrapasse 

US$ 9385  e onde mais de 1 milhão de habitantes tenham renda anual de pelo menos US$ 765 e 

não mais que US$ 9385. 

 

Desta forma, pode-se dizer que os países em desenvolvimento têm ocupado um papel cada vez 

mais relevante neste fluxo de comércio internacional, principalmente devido a uma demanda 

externa que permitiu que vários países emergentes gerassem crescimento apoiado nas 

exportações. Embora esta seja uma situação que ainda precisa de ajustes com relação aos 

investimentos, para que o crescimento possa se manter sustentável, os mercados emergentes, por 

outro lado, representam um mercado potencial muito interessante para as empresas, 

especificamente os mercados de baixa renda nestes países. 

 

Segundo Prahalad (2005), nove países – África do Sul, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, 

Rússia, Tailândia e Turquia – juntos representam 70% da população de mundo em 

desenvolvimento. Em termos de PIB PPP (purchasing power parity, ou paridade de poder de 
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compra) este grupo soma US$ 12,5 trilhões, ou seja, cerca de 90% do mundo em 

desenvolvimento.  

 

O Brasil tem um histórico de baixa participação nos negócios internacionais, embora este número 

venha crescendo nos últimos anos. Entretanto, há um excelente potencial de atuação nos 

mercados populares internacionais, com destaque para Argentina, China, Colômbia, México, 

Índia, Chile, Rússia, Peru, Paraguai, Venezuela, Uruguai, África do Sul, Turquia, Irã, Polônia, 

Argélia, Arábia Saudita, Indonésia, Tailândia e Bolívia, segundo identificado por Cardoso 

(2005). 

 

Conforme será abordado no capítulo seguinte, existem abordagens estratégicas para atuação com 

sucesso no mercado popular, que foram identificadas para empresas que atuam no Brasil.  É 

interessante entender quais são estas estratégias do ponto de vista conceitual e com relação às 

empresas que atuam com bens populares no Brasil. 
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3. COMPETITIVIDADE E ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS COM FOCO EM 

MERCADOS POPULARES 

 

 

3.1. Estratégias para mercados populares: fundamentos e abordagens possíveis 

 

Para Porter (1989), uma questão central em estratégia competitiva é a posição relativa de uma 

empresa dentro de sua indústria. O posicionamento é um fator importante para determinar se a 

rentabilidade  ficará abaixo ou acima da média da indústria, ou seja, de seu setor de atividade. 

Uma empresa capaz de posicionar-se bem diante da concorrência pode obter altas taxas de 

retorno, mesmo que a rentabilidade média do setor seja modesta.  

 

Segundo Porter (1989), embora uma firma possa ter inúmeros pontos fortes e fracos em 

comparação com seus concorrentes, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma 

empresa pode possuir: baixos custos ou diferenciação. Os dois tipos básicos de vantagem 

competitiva, combinados com o escopo de atividades para quais uma empresa procura obtê-lo, 

levam a três estratégias genéricas, para alcançar o desempenho acima da média em uma indústria, 

que são liderança em custo, liderança em diferenciação e enfoque, esta última com duas 

variantes: enfoque no custo ou enfoque na diferenciação.  

 

Cada uma das estratégias genéricas envolve um caminho diverso para a vantagem competitiva. A 

noção que fundamenta o conceito de estratégias genéricas é que a vantagem competitiva está no 

âmago de qualquer estratégia e, para obtê-la, é preciso que uma empresa faça uma escolha sobre 

o perfil de vantagem competitiva que busca obter e sobre o escopo dentro do qual irá alcançá-la. 

Porter (1989) diz que ser “tudo para todos” é uma receita para a mediocridade estratégica e para 

um desempenho abaixo da média, pois significa que uma empresa não tem qualquer vantagem 

competitiva. 

 

Conceitualmente, pode-se dizer que empresas que atuam, ou pretendem atuar no segmento de 

bens populares, devem ter uma vantagem competitiva em custos para poderem praticar preços 
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mais baixos, com produtos menos sofisticados, embora com qualidade tal que satisfaça as 

necessidades do consumidor que prioriza preço como atributo principal do bem.  

 

As fontes de vantagem em custo podem advir da busca de economias de escala, tecnologia 

patenteada, acesso preferencial a matérias-primas e outros fatores. Segundo Porter (1989), um 

produtor de baixo custo deve descobrir e explorar todas as fontes de vantagem de custo, quase 

sempre oferecendo produtos mais simples, dando uma ênfase considerável à obtenção de 

vantagens de custo absoluto e de escala em todas as fontes. Com preços equivalentes ou 

inferiores com relação a seus rivais, a posição de baixo custo de um líder no custo traduz-se em 

retornos mais altos, ou seja, o líder em custos obtém um retorno mais alto do que seus rivais. Um 

líder em custo não pode, contudo, ignorar as bases da diferenciação. Se o produto não é 

considerado comparável ou aceitável pelos consumidores, um líder de custo será forçado a 

reduzir os preços muito abaixo dos da concorrência para ganhar vendas, a ponto de anular os 

benefícios de sua posição de custo favorável.  

 

Segundo Porter (1986), para ser bem sucedida a empresa deve ter suas dimensões estratégicas 

alinhadas e consistentes, sendo estas dimensões  indicadas a seguir: 

 

a. Especialização da Empresa - Grau em que a empresa focaliza seus esforços em termos da 

amplitude da linha de produtos ou segmentos de mercado. 

b. Diferenciação das Marcas - Grau em que a empresa busca a diferenciação da sua marca (via 

publicidade, força de vendas, embalagem ou outros meios). 

c. Política de canal - Grau em que a empresa busca desenvolver a identificação da marca 

diretamente com o consumidor final versus o apoio aos canais de distribuição e pontos de 

venda de seu produto. 

d. Qualidade do produto - Nível de qualidade em termos de matérias-primas, especificações, 

observância das tolerâncias. 

e. Liderança Tecnológica - O grau em que a empresa procura a liderança tecnológica no seu 

setor versus um comportamento imitativo em termos de tecnologias de produtos e processos. 
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f. Posição de Custo - Grau em que a empresa busca a posição de mais baixo custo na fabricação 

e na distribuição através de investimentos em instalações ou equipamentos para minimizar os 

custos. 

g. Atendimento - Grau em que a empresa proporciona serviços auxiliares com a sua linha de 

produtos, como assistência técnica, uma rede própria de atendimento, crédito, etc. 

h. Política de Preço - Posição relativa de preço no mercado. 

 

No caso das empresas focadas em bens populares estas dimensões devem ser coerentes com o 

baixo preço. Neste sentido, Wright e Cardoso (2000) afirmam que não basta à empresa lançar um 

produto de baixo preço, é preciso ter um produto competitivo de qualidade. Certos fatores são 

importantes para que a empresa esteja capacitada para concorrer e, mais do que isso, vencer neste 

mercado de baixa renda - é necessário investir agressivamente em instalações com eficiência de 

escala, uma perseguição vigorosa da redução de custo pela aprendizagem e um controle rígido do 

custo e das despesas gerais, com a manutenção permanente do foco no público-alvo central.  

 

Também devem ser incluídos neste rol a minimização do custo em áreas como pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), assistência técnica, força de vendas e publicidade. Para se atingir estas 

metas, exige-se uma intensa atenção administrativa ao controle dos custos, buscando-se sempre 

obter um custo mais baixo do que dos concorrentes, viabilizando a lucratividade neste segmento, 

mesmo com preços iguais ou inferiores aos dos concorrentes. 

 

Para atingir uma posição vantajosa com esta estratégia será preciso que a empresa tenha uma 

grande parcela de mercado, um ótimo sistema de compra de matérias-primas ou ainda um sistema 

eficiente de logística. Exigirá também um projeto de produto orientado para simplificar a 

fabricação e o atendimento de todos os principais grupos de clientes de modo a expandir o 

volume. A introdução de tal estratégia pode requerer investimentos elevados de capital em 

equipamento moderno, agressiva fixação de preço e capacidade de absorção de prejuízos iniciais, 

de forma a conquistar grandes parcelas de mercado. 

 

Segundo Wright (1993), com estas aptidões, as empresas brasileiras poderão criar produtos que 

sejam simples, sem muitos investimentos em diferenciação, orientados para ganhos de escala na 
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fabricação, com padronização de componentes produzidos no próprio setor, duráveis, passíveis 

de manutenção, ao invés dos descartáveis, típicos de primeiro mundo, com ciclo de vida mais 

longo, proporcionando a opção de serem financiados e criando um mercado secundário destes 

produtos. 

  

Outro ponto de vista interessante, quando pretendemos traçar um referencial teórico que explique 

e justifique a atuação das empresas no mercado popular, refere-se à importância do tamanho do 

mercado para a lucratividade das empresas. Buzzel e Gale (1991) exploraram este tema, 

afirmando que os dados do Programa de Pesquisa PIMS (Profit Impact of Market Strategy) 

demonstram que há uma relação positiva entre a posição da empresa em termos de participação 

no mercado, e seu retorno sobre o investimento. Segundo os autores, existem, pelo menos, quatro 

razões possíveis para esta relação entre tamanho do mercado e rentabilidade: economias de 

escala; aversão dos clientes ao risco; poder de mercado; um fator comum subjacente. 

 

A explicação mais óbvia para a elevada taxa de retorno é a de que conseguem economias de 

escala em atividades de compra, produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

outros componentes de custo, sendo que, associado às economias de escala, há o fenômeno da 

curva de experiência.  

 

Outro fator apontado por Buzzel e Gale (1991) está relacionado ao poder de mercado. Os autores 

afirmam que se as empresas maiores conseguem lucros mais substanciais do que seus 

concorrentes de menor porte é porque têm maior poder de mercado e seu tamanho lhes permite 

negociar com mais eficácia. A explicação mais simples para a relação entre participação no 

mercado e rentabilidade indica que, tanto uma variável como a outra, refletem a ação de um fator 

comum subjacente que é a qualidade da administração. Os conceitos aqui tratados mostram a 

possibilidade de empresas que atuam no mercado popular, com pequenas margens de lucro e 

grandes volumes de vendas, serem lucrativas.  

 

Slywotzky e Morrison (1998), estudando casos de empresas em países desenvolvidos, criticam 

esta posição de que aumentar a participação no mercado levará ao aumento na lucratividade. Os 

autores afirmam que a seqüência criar e conquistar vantagem competitiva, aumentando a 
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participação no mercado, com conseqüente aumento na lucratividade da empresa - perdeu valor 

como regra de estratégia a partir da década de 90. Para estes autores, a correlação íntima entre 

liderança de participação no mercado e lucratividade superior desapareceu, pois as regras 

mudaram. 

 

Para eles, a rápida mudança tecnológica e os enormes influxos de capital de investimento 

reduziram as barreiras à entrada e o custo de serviço em muitos setores. No novo ambiente, a 

associação de uma participação de mercado significativa, mas com o modelo de negócio errado, é 

um passivo e não uma vantagem. No novo mundo centrado no lucro, uma participação de 

mercado maciça não é importante, segundo Slywotzky e Morrison (1998), sendo importante 

compreender onde é possível gerar lucro dentro do setor em que se atua.  

 

Na era clássica centrada no produto, perguntava-se como seria possível aumentar a participação 

de mercado, aumentar o volume unitário e conquistar economias de escala. Na nova era do valor 

de mercado altamente dinâmico, que começou em meados da década de 80, pergunta-se onde é 

possível gerar lucro e como é possível elaborar um modelo de negócio para que seja lucrativo. No 

entanto, estes mesmos autores propõem um modelo no qual a participação de mercado pode gerar 

lucros: o modelo de Pirâmide de Produtos. Nele, Slywotzky e Morrison (1998) afirmam que as 

variações na renda e nas preferências do cliente possibilitam a construção das pirâmides de 

produtos, modelo que deve ser utilizado em mercados diversos, nos quais os produtos de preço 

baixo e alto volume estão na base.  No ápice, ficam os produtos de preço alto e baixo volume. 

Portanto, até mesmo para estes autores, há espaço para desenvolver o mercado popular, com 

preços baixos e altos volumes. 

 

O lucro concentra-se no topo da pirâmide de produtos, mas a base desempenha um papel 

estratégico no sistema. Há uma marca do tipo “porta corta-fogo” na base da pirâmide: um nome 

forte, com preço baixo, produzida com lucro, embora  reduzido. O objetivo dessa marca é 

impedir a entrada dos concorrentes, protegendo as enormes margens de lucro concentradas no 

topo. Quando não desenvolve uma marca do tipo “porta corta-fogo’, a empresa dá aos seus 

concorrentes a oportunidade de entrar na base da pirâmide e abrir seu caminho até o topo, onde 

estão os lucros. 
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 Segundo Wright e Cardoso (2000), o modelo de pirâmide de produtos, acima apresentado, 

mostra que uma empresa pode conviver num mercado emergente, atacando diversos segmentos 

sem perder o foco. Tendo como base da pirâmide os produtos de menor preço, busca-se volume 

de rendas com vistas a ganhar escala ao mesmo tempo em que a empresa se beneficia da curva de 

aprendizagem.  

 

Nos níveis superiores da pirâmide, onde a diferenciação é importante, está a zona na qual os 

maiores lucros são gerados nestes segmentos há uma disposição dos consumidores a pagarem 

mais por produtos diferenciados. Segundo Wright e Cardoso (2000), o motivo da existência da 

pirâmide e seu papel estratégico estão relacionados às necessidades dos diferentes estratos de 

renda e as preferências em cada um destes segmentos, as quais permitem construir uma pirâmide 

de produtos. É necessário, a partir daí, que a empresa defina em que zonas da pirâmide pretende 

trabalhar.  

 

Quanto ao papel estratégico da pirâmide de produtos, Slywotzky e Morrison (1998) destacam 

três: gerar escala e, desta forma, viabilizar a competição baseada em custos reduzidos; inibir a 

entrada de concorrentes com o baixo preço, protegendo o acesso ao topo da pirâmide; obter lucro 

no topo da pirâmide, explorando os mercados onde a diferenciação é importante. Não estar 

presente na base da pirâmide, onde os preços são menores, propicia um vazio que poderá ser 

preenchido por um novo concorrente. Se a entrada de um competidor no  segmento de baixo 

preço não incomoda, a princípio, em um segundo momento gera um potencial adversário na parte 

superior da pirâmide. Isso acontece quando o novo entrante passa a ganhar escala e envolve a 

curva de conhecimento, ficando apto a desenvolver produtos de qualidade a preços superiores. 

 

Outro autor a tratar especificamente de estratégias para o mercado popular  é Prahalad (2005). O 

autor ressalta a importância da inovação dos produtos e processos para atuação nestes mercados, 

especialmente para as multinacionais que precisam fazer adaptação de seus modelos de negócios 

e produtos para uma classe de renda diferente, com necessidades e condições de utilização dos 

produtos muito diferentes das até então atendidas nos mercados desenvolvidos. O autor ressalta 

ainda a relevância da qualidade dos produtos oferecidos para a classe popular, ou base da 
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pirâmide, pois estes consumidores são extremamente conscientes de valor, por necessidade e 

querem alta qualidade a preços acessíveis. 

  

O desafio para as grandes empresas atuarem com sucesso neste mercado popular, segundo 

Prahalad (2005), é tornar os produtos desejados acessíveis a consumidores da base da pirâmide. 

De forma complementar, London e Hart (2004), destacam outros desafios, tais como ganhos de 

escala, flexibilidade, descentralização nas decisões, compartilhamento de conhecimento, 

especialmente por meio de parcerias com empresas locais; de uma maneira geral, segundo 

Prahalad (2005) e London e Hart (2004), as empresas terão que repensar seus atuais modelos de 

negócios para serem bem sucedidas com foco na base da pirâmide. 

 

Neste aspecto as empresas que atuam no Brasil podem ter vantagens na atuação internacional nos 

mercados populares, uma vez que já construíram um aprendizado na atuação junto ao mercado 

brasileiro. 

 

 

3.2. Variáveis estratégicas críticas para sucesso das empresas com foco no mercado 

popular no Brasil 

 

No âmbito brasileiro, Giovinazzo (2003) define bens populares utilizando os conceitos 

econômicos discutidos por autores como Pindyck e Rubinfeld (1994), Ferguson (1993) e Varian 

(1993). Segundo a autora, bens populares são os bens posicionados, predominantemente, para as 

classes de renda C, D e E e cujo efeito–renda é negativo. Isto significa que, para estes bens, um 

acréscimo na renda deverá ocasionar uma substituição deste bem, ou desta marca popular, por um 

bem ou marca não-popular.  

 

A partir deste conceito, pesquisa feita por Giovinazzo (2003), analisou o desempenho das 

empresas com foco no mercado popular no Brasil, em comparação àquelas empresas que 

atendem prioritariamente aos consumidores de classes A e B, assim como as dimensões 

estratégicas propostas por Porter (1986), conforme apontado anteriormente, para os dois grupos 

de empresas. 



 

 

46

 

A análise dos dados mostra que as empresas focadas no mercado popular tiveram um melhor 

desempenho em termos de crescimento, lucratividade e resultados operacionais do que as 

empresas com foco nas classes A e B, durante o período de 1997 a 2001 (GIOVINAZZO, 2003).  

 

A Tabela 6 abaixo sintetiza os resultados da pesquisa com relação ao desempenho dos dois 

grupos de empresas. Cabe salientar que a pesquisa de campo foi conduzida com 75 empresas dos 

setores de alimentos, bebidas e fumo, eletrodomésticos, vestuário, higiene e limpeza e varejo, 

sendo os dados primários coletados por meio de um questionário estruturado e os dados 

secundários obtidos junto ao Balanço Anual da Gazeta Mercantil. Os dados da Tabela 6 mostram 

que as empresas com foco no mercado popular, ou seja, com mais de 50% de seu faturamento 

proveniente das classes C, D e E tiveram um resultado muito superior ao das empresas com foco 

no público de alta renda, em um período de 1997 a 2001, quando a média do crescimento do PIB 

real foi de apenas 1,71% ao ano.    

 

Tabela 6 - Variação anual média da receita, lucratividade e resultado operacional das empresas com foco no 
mercado popular e mercado de alta renda (1997 a 2001) 

 

 
FONTE: ADAPTADO DE GIOVINAZZO (2003) 

 

Foco no mercado baixa renda 
(< 50% faturamento C, D e E) 

25,4  % 
 

3,05 % 
 

3,6 % 
 

Foco no mercado alta renda 
(>50% faturamento A e B) 

-0,7 % 
 

-31,2 % 
 

-29,4 % 
 

Maior concentração baixa renda 
(>= 70% faturamento C, D e E) 

29,7 % 
 

 3,4 % 
 

3,97 % 
 

Entre 30% e 70% 
(30%-70% faturamento C,D,E) 

5,8 % 
 

-18,5 % 
 

-17,3 % 
 

Grupos de Empresas    
(IPpop = % do faturamento 

proveniente do mercado 
popular – C, D e E) 

 

 Receita 
Bruta - 

Média da 
Variação 

Anual 

 Lucratividade 
(lucro líquido / 
receita bruta) – 

Média (%) 
 

Resultado 
operacional 

líquido / receita 
bruta – Média 

(%) 
 

 

-0,3 % 
 

-25,02 % 
 

-23,8 % 
 

Maior concentração alta renda 
(>= 30% faturamento A e B) 
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A pesquisa mostra ainda que há diferenças claras, em termos de posicionamento estratégico, entre 

as empresas com foco no mercado popular (classes C, D e E) e as empresas com foco nos 

mercado de alta renda (classes A e B), sendo possível identificar as variáveis estratégicas críticas 

para o sucesso alcançado pelas empresas com foco no mercado popular no Brasil.  

 

Os dados da Tabela 7 abaixo mostram o grau em que as diferentes dimensões estão presentes na 

estratégia  das empresas com foco nas classes populares e nas classes de alta renda (em uma 

escala de 0 a 10).  

 

Tabela 7 - Variação anual média da receita, lucratividade e resultado operacional das empresas com foco no 
mercado popular e mercado de alta renda (1997 a 2001)Características das dimensões estratégicas por grupo 

de empresas 

 

 

 
Especialização 

 
Marcas 

 
Canal 

 
Qualidade 

 
Tecnologia 

 
Custo 

 
Atendimento 

 
Preço 

Empresas com foco nas classes de baixa renda (C, D e E) 

MÉDIA 6,13 7,30 6,39 8,30 6,96 7,13 6,26 6,04 
DESVIO 
PADRÃO 2,60 2,32 2,84 1,72 2,53 2,05 2,72 1,99 

Empresas com foco nas classes A e B 

MÉDIA 6,61 8,13 7,43 7,61 7,70 6,96 6,70 7,26 
DESVIO 
PADRÃO 2,71 2,53 2,35 2,89 2,36 2,87 3,14 1,63 

   FONTE: GIOVINAZZO (2003) 

 

A partir das médias dos valores de 0 (zero) a 10 (dez), atribuídos pelos respondentes para cada 

dimensão estratégica, é possível fazer uma comparação entre os perfis estratégicos dos dois 

grupos de empresas analisados, conforme mostra o Gráfico 7 a seguir. 

 

As empresas com foco no mercado popular estão posicionadas como  ofertantes de produtos 

simples e baratos. Por outro lado, elas apresentam avaliações comparativamente mais baixas com 

relação ao grupo de empresas com foco em bens normais para as seguintes dimensões: 

especialização (6,13), diferenciação das marcas (7,3), política de canal (6,39), liderança 

tecnológica (6,96) e atendimento (6,26).  
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Perfil das Dimensões Estratégicas das Empresas
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Gráfico 7 – Perfil das Dimensões Estratégicas das Empresas 

FONTE: ADAPTADO DE GIOVINAZZO (2003) 

 

Segundo Giovinazzo (2003), embora as avaliações dos respondentes indiquem que as empresas 

com foco no mercado popular investem nestas dimensões, pode-se dizer que elas estão menos 

focalizadas em segmentos de mercado específicos, ou seja, atendem a uma gama mais ampla do 

mercado do que aquelas focadas em mercado de alta renda. Além disso, estas instituições, apesar 

de terem uma preocupação em buscar a diferenciação de sua marca, têm uma preocupação maior 

com os preços como fator de competitividade. Com relação à política  de distribuição, elas estão 

mais propensas  a  apoiar  os canais de distribuição e os pontos de venda de seus produtos do que 

a desenvolver a identificação da marca junto ao consumidor final. 

 

No que se refere ao quesito tecnologia, as empresas focadas no mercado popular procuram a 

liderança tecnológica e o desenvolvimento de pesquisa tecnológica avançada em menor grau do 

que aquelas que atuam no mercado de alta renda, que buscam a liderança tecnológica em seu 
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setor. Na dimensão atendimento, estas empresas proporcionam aos seus clientes uma menor 

quantidade de serviços auxiliares, tais como assistência técnica, rede própria de atendimento, 

crédito, entre outros. Embora tenham uma preocupação em oferecer serviços auxiliares, estão 

mais próximas de prestar o atendimento básico do que as empresas que atuam no mercado de alta 

renda, que prestam serviços agregados mais sofisticados. Além disso, vale relembrar que estas 

empresas estão focadas no atendimento das classes C, D e E. 

 

Para Giovinazzo (2003), há uma lógica interna nas dimensões estratégicas das empresas com 

foco em baixa renda, que apresentam uma consistência e coerência entre si. Como são empresas  

focadas em um público de menor renda, elas acabam ofertando produtos com preços mais baixos.  

Isso, de certa forma, implica no grau de preocupação com as dimensões especialização, 

diferenciação das marcas, política de canal, liderança tecnológica e atendimento. Os produtos 

oferecidos são mais simples, têm menos serviços agregados, menor preocupação com a liderança 

tecnológica e, portanto, custos mais baixos com relação a estes itens. Esta estratégia, além de 

coerente, está de acordo com os conceitos da estratégia genérica de baixos custos definida por 

Porter (1989). 

 

A Tabela 8 a seguir apresenta uma síntese das dimensões estratégicas críticas para o sucesso das  

empresas com foco no mercado popular e aquelas  pouco relevantes. 

 

De outro lado temos as empresas com foco nas classes A e B praticando os preços mais altos do 

mercado e ofertando os produtos mais sofisticados ou com maior valor agregado, a fim de 

atender principalmente às classes A e B.  

 

Uma característica das empresas com foco nas classes A e B é a busca pela diferenciação da 

marca como um dos principais fatores competitivos. O que é feito a partir da identificação da 

marca junto ao consumidor final. Este grupo de empresas busca ainda obter a liderança 

tecnológica e desenvolver pesquisa tecnológica avançada em maior grau do que as empresas que 

atuam no mercado de bens populares. 
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Tabela 8 - Variáveis críticas para as empresas focadas no mercado popular 

 
Variáveis críticas mais relevantes  

Preço Variável mais relevante para a estratégia das empresas que praticam os preços mais 
baixos do mercado, tendo este fator como principal componente competitivo 

Custo Estas empresas têm os baixos custos como importante  componente estratégico, 
investindo em instalações, equipamentos e métodos que reduzam os custos, buscando 
praticar o menor custo possível como principal fator estratégico, ao lado dos preços 
baixos 

Canal de distribuição 
e diferenciação 

Embora a competitividade destas empresas seja proveniente dos baixos preços, as
empresas buscam um certo grau de diferenciação da sua marca. Entretanto, a principal 
forma de fazer esta diferenciação não é por via publicidade, ou seja, por meio de 
investimentos para desenvolver a identificação da marca diretamente com o consumidor 
final, mas por meio da promoção e  apoio aos canais de distribuição e pontos de venda de 
seu produto 

Qualidade Quanto ao nível de qualidade, são atendidos todos os requisitos necessários em termos de 
matérias-primas, especificações, observância das tolerâncias, etc. 

Variáveis menos relevantes  

Especialização / 
Diversidade de 
produtos e 
segmentação 

 Com relação ao grau em que a empresa focaliza seus esforços em termos da amplitude 
da linha de produtos ou segmentos de mercado, as empresas com foco no mercado 
popular focam em menos produtos ou segmentos de mercado do que as empresas com 
foco nas classes A e B, que atuam com uma maior amplitude de produtos/segmentos 

Atendimento Com relação aos serviços auxiliares prestados com a sua linha de produtos, como 
assistência técnica, uma rede própria de atendimento, as empresas não proporcionam 
serviços auxiliares sofisticados e diferenciados, prestando apenas o atendimento básico
exigido pelo mercado. 

Identificação da marca 
e publicidade 

A empresa não busca a diferenciação da sua marca como principal fator competitivo, via 
publicidade, força de vendas, embalagem ou outros investimentos de forma diferente das 
empresas com foco nas classes A e B que desenvolvem totalmente a identificação da 
marca junto ao consumidor final, sendo que estas empresas buscam a diferenciação junto 
aos canais de distribuição 

Tecnologia Quanto ao grau em que a empresa procura a liderança tecnológica no seu setor versus um 
comportamento imitativo em termos de tecnologias de produtos e processos, a empresa 
focada no mercado popular não desenvolve pesquisas básicas ou aplicadas, utilizando 
tecnologias já conhecidas e difundidas. 

 FONTE: ADAPTADO DE GIOVINAZZO (2003) 

 

Para finalizar, estas empresas focadas nas classes A e B oferecem uma gama maior e mais 

sofisticada de serviços agregados aos produtos, com atendimento diferenciado. Elas  

proporcionam aos clientes serviços auxiliares como assistência técnica, rede própria de 

atendimento, crédito, entre outros. 

 

O perfil estratégico das empresas com foco nas classes A e B mostra que o grupo atua de maneira 

lógica e com uma satisfatória consistência interna. Trata-se de um perfil coerente com a estratégia 

genérica de diferenciação conceituada por Porter (1989). 
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Com relação à qualidade, outra dimensão estratégica, vale destacar que os dois grupos de 

empresas demonstraram ter uma grande preocupação com a qualidade de seus produtos, em 

termos de matérias-primas, especificações e observância de tolerâncias, o que atende aos 

rigorosos padrões internacionais. Um dado interessante apresentado no levantamento refere-se à 

nota média atribuída pelos respondentes das empresas com foco em bens populares para a 

dimensão qualidade: 8,30. A mais alta dentre todas as dimensões analisadas neste trabalho. Este 

resultado quebra o paradigma de que as empresas atuantes em mercado de baixa renda não 

possuem foco em qualidade.  

 

Segundo Giovinazzo (2003), os resultados evidenciam a preocupação destas empresas com a 

qualidade de seus produtos, matérias-primas e especificações, mesmo que os produtos sejam mais 

simples em relação ao conteúdo tecnológico, diferenciação da marca, atendimento e serviços 

auxiliares agregados.  

 

Outra dimensão estratégica a ser destacada está relacionada ao custo. Os dois grupos analisados 

apresentaram um grau semelhante de busca à posição de mais baixo custo na fabricação e 

distribuição de seus produtos, por meio dos investimentos em instalações ou equipamentos.  As 

empresas com foco no mercado popular apresentam um grau ligeiramente mais alto (7,13) em 

relação às empresas que atuam no mercado de alta renda (6,96). O que era de se esperar tendo em 

vista o conjunto das estratégias dos dois grupos. No entanto, esta diferença é pequena e permite 

afirmar  que nos dois grupos  há preocupação  com a estrutura de custos, investimento em 

instalações e adoção de equipamentos e métodos que auxiliem na redução dos gastos. 

 

Na dimensão de preço aparece a maior diferença na avaliação dos dois grupos de empresas. As 

empresas focadas no mercado popular procuram ganhar vantagens competitivas oferecendo 

produtos mais baratos e simples. Podem ser considerados produtos simples aqueles  com menor 

conteúdo tecnológico sofisticado, menor identificação da marca (principalmente a desenvolvida 

diretamente junto ao consumidor final), com menor gama de serviços agregados, mas com 

qualidade, atendendo às classes C, D e E. Cabe ressaltar que a preocupação com os custos é fator 

relevante, mas não exclusivo deste grupo de empresas. 
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3.3. Vantagem competitiva do Brasil nos mercados populares internacionais 

 

Porter (1993) analisa que a vantagem competitiva de uma nação advém das vantagens 

competitivas de suas indústrias, uma vez que estas é que geram riquezas. São indústrias e 

empresas altamente competitivas internacionalmente que criam valor para a nação por meio do 

seu incremento de produtividade e lucratividade.  

 

O chamado modelo do diamante de Porter, apresentado em Porter (1993) é apresentado na 

Figura 1 e é composto de quatro determinantes, a saber: condições de fatores, condições de 

demanda, indústrias correlatas e de apoio, e estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. 

 

Como pode ser observado na Figura 1, cada determinante ao mesmo tempo influencia e é 

influenciado pelos demais e isso faz com que a melhora em um determinante gere uma melhora 

nos demais. Ter uma ótima posição em um ou dois determinantes apenas não garante uma 

vantagem competitiva sustentável, uma vez que outra nação pode alcançar este mesmo nível e 

assim se igualar. Outras duas variáveis adicionais influenciam o modelo. O chamado “acaso” 

identifica acontecimentos fora do alcance das empresas ou do governo, como guerras e novas 

descobertas, e o próprio governo que pode melhorar ou piorar a situação competitiva dado suas 

políticas de investimento ou mesmo regulatórias. 

 

O primeiro determinante, condições de fatores, está em parte ligado a teoria tradicional e todos 

os países possuem em diversas configurações, ou seja, são os conhecidos fatores de produção. 

Estes fatores são os insumos como terra, recursos naturais e trabalho. Porter (1993) agrupa-os em 

recursos humanos (quantidade, qualidade e custo), físicos (abundância, qualidade, acessibilidade 

e custo deste fatores como fontes de energia e água), de conhecimentos (estoque de conhecimento 

cientifico e técnico), de capital (total e custo de capital disponível) e infra-estrutura (tipo, 

qualidade e valor de uso). Cada nação detém uma dotação de fatores diferentes e que servem 

melhor ou pior a uma determinada indústria. 
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Uma maior importância deve ser dada a fatores adiantados e especializados, como mão-de-obra 

educada e infra-estrutura de telecomunicação. Estes fatores são muitas vezes criados via 

investimento e trazem mais competitividade para a indústria. Já os fatores básicos e generalizados 

devem existir, mas são no caso dos primeiros herdados e dos segundos, muito fáceis de serem 

também utilizados por outras nações. Entretanto, quando há desvantagens seletivas de fatores, as 

nações tendem a buscar na inovação uma forma de superar essas desvantagens. 

 

 

Figura 1 - O modelo do diamante de Porter 

FONTE: PORTER (1993) 
 

Cardoso (2005) faz uma análise do modelo do diamante de Porter voltado para o mercado 

popular. O autor afirma que ao analisar o Brasil pode dizer que, de maneira geral, o país 

encontra-se com uma grande defasagem em vários pontos, principalmente, no que tange aos 

países desenvolvidos. Todavia, quando comparado com países em desenvolvimento ou ainda 

pobres, o Brasil apresenta uma situação relativamente boa.  
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Segundo Cardoso (2005), os pontos mais fortes do Brasil quando comparados com nações com 

potencial para consumo popular são os recursos físicos, que sempre foi uma vantagem brasileira, 

conhecimento, visto que a prática de atender o mercado popular vem sendo construída nos 

últimos anos e infra-estrutura, principalmente, em telecomunicações e transferência de dados, 

apesar das críticas em relação aos transportes que aumenta os custos (o chamado custo Brasil). O 

investimento em recursos humanos tem se ampliado nos últimos anos mas ainda está muito 

abaixo do que seria o ideal. Porém, é o acesso ao capital, possivelmente, o grande fator limitador, 

uma vez que com juros altos e com crédito limitado a um menor número de empresas se 

arriscarão a investir pesadamente no comércio internacional popular. 

 

O segundo determinante, possivelmente o mais importante para os mercados populares no Brasil, 

é chamado como condições de demanda. Segundo Cardoso (2005), a demanda por bens 

populares deu um salto no Brasil com a chegada do Plano Real. Camadas de menor poder 

aquisitivo passaram a consumir mais do que o básico para sobrevivem na década de 1990. São 

três os atributos desta dimensão que são significativos, segundo Porter (1993), a saber: a 

composição, o tamanho e padrão de crescimento, e os mecanismos pelos quais a preferência 

interna é transmitida aos mercados estrangeiros. Conforme pudemos observar nos dados 

anteriormente apresentados, o tamanho da população dos países em desenvolvimento deve 

crescer, assim como a renda, representando um potencial de aumento na demanda nos mercados 

populares internacionais. 

 

Segundo Cardoso (2005), pode-se explorar, primeiramente, a estrutura da demanda do 

segmento, observando que no Brasil o segmento popular não só é abrangente mas também 

consome, quando lhe é oferecido, produtos baratos de qualidade. Se uma empresa como a 

Refrigerantes Convenção ou Marilan (biscoitos populares) conseguem atender um mercado que 

dobra o consumo por determinada categoria de produtos se os obtém por um preço menor, 

significa que a demanda interna impulsiona essas indústrias. Isso significa que nestas indústrias 

se consegue vantagens competitivas via essa dimensão.  
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Segundo Porter (1993), o segundo ponto na composição da demanda é a sofisticação e exigência 

dos compradores. Esta característica é muito mais forte quando se fala em competições no topo 

da pirâmide, ou seja, nos produtos mais caros. Entretanto, no caso de bens populares brasileiros, 

segundo Cardoso (2005) pode-se notar uma busca por um nível básico de qualidade, além do 

preço como já mencionado. Desta forma, as empresas brasileiras que crescem no segmento 

popular nas diversas indústrias já vêm se moldando a este tipo de demanda. Da mesma forma, 

Prahalad (2005) afirma que no âmbito internacional os consumidores da base da pirâmide 

também são conscientes e buscam a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.  

 

A última característica da composição da demanda sugerida por Porter (1993) são necessidades 

precursoras do comprador. Apesar de na teoria apresentada esta necessidade estar muito ligada 

à observância do prenúncio de mudanças internas, e isso parece pouco provável no mercado em 

geral para o Brasil, no caso de bens populares estas tendências podem sim trazer vantagem 

competitiva, segundo Cardoso (2005). Um exemplo claro deste movimento é o caso das 

Sandálias Havaianas, cuja oferta nos mercados populares é um produto de baixo preço, popular, 

mas trazendo uma aspiração de produto premium devido ao posicionamento diferente em outros 

mercados. 

 

Além da composição, deve-se observar o tamanho da demanda interna e seu padrão de 

crescimento. A primeira característica deste atributo é o tamanho da demanda interna. Essa 

característica se mostra inteiramente favorável a competitividade das empresas brasileiras que 

atuam no mercado popular. Esta demanda, que parecia não existir, deu margem a um crescimento 

de empresas tubaineiras, lojas de “tudo por R$1,99” e a um crescimento nas vendas de 

eletroeletrônicos e carros com preços mais populares na década de 1990. 

 

A taxa de crescimento da demanda interna é a segunda característica deste atributo e foi um 

dos grandes fatores de diversas empresas se voltarem para exploração de bens populares. Apesar 

do crescimento apenas moderado dos últimos anos no que tange à economia como um todo, os 

produtos de marcas populares têm atingido melhores resultados.  
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A demanda interna inicial é a terceira característica que se apresenta por Porter (1993). Esta é a 

característica deste atributo que parece forte para o mercado populares brasileiro no fato de ter 

permitido que as empresas em questão pudessem se preparar em termos de escala e acumulação 

de experiência. Entretanto, não significa que as empresas brasileiras irão encontrar na demanda 

interna por bens populares o prenúncio de necessidades de outros países, principalmente dos mais 

distantes. A quarta característica, entretanto, saturação do mercado, é um fator muito 

importante para as empresas de bens populares brasileiras, uma vez que estas empresas escolhem 

exportar seus produtos, ao invés de concorrer em mercados locais onde sua margem pode ser 

afetada pelos compradores. Segundo Cardoso (2005), a Marilan, que foca a venda de seus 

produtos principalmente no Sul/Sudeste, exporta para países como Suriname, Paraguai e Panamá, 

seus biscoitos populares, ao invés de buscar uma disputa direta com marcas de custo maior em 

mercados onde as mesmas já estejam consolidadas. Esta busca de novos mercados gera maior 

conhecimento e escala, permitindo que a mesma atue de forma mais eficiente também no país. 

 

O último atributo apresentado por Porter (1993) é a internacionalização da demanda interna, 

que tem como características compradores locais móveis ou multinacionais e influências 

sobre as necessidades estrangeiras. A primeira está normalmente ligada a empresas que levam 

junto de si fornecedores e visam mais o mercado B2B. A segunda visa mais a influenciar o 

mercado final ou usuários de produtos. Segundo Cardoso (2005), como no caso de bens 

populares se discute, na maioria das vezes, bens de consumo final, a influência sobre 

necessidades estrangeiras pode ser considerada como característica observada. As atividades das 

Sandálias Havaianas para atingir o público top em países como EUA e França, tem um efeito 

secundário em países onde as mesmas tem um enfoque popular. Assim, o consumidor popular da 

Colômbia, ao reconhecer os produtos brasileiros como superiores aos produzidos em seu país, 

porém com mesmo preço, tende a consumir produtos da marca que lhe dá mais prestígio. 

 

Todos os atributos acima trabalham em conjunto e têm impactos diferentes nas diversas 

empresas, que focam mercados populares, e suas respectivas indústrias. Somando boas condições 

de fatores com uma excelente condição de demanda, as empresas brasileiras de bens populares já 

conseguem se destacar de muitas outras empresas internacionais. Deve-se ainda ampliar o 

conceito de vantagem competitiva das nações com as duas condições analisadas a seguir. 
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O terceiro determinante do diamante de Porter (1993) é denominado indústrias correlatas e de 

apoio. Segundo o autor, uma indústria tende a ser mais competitiva se seus fornecedores locais e 

indústrias correlatas também são competitivos. Isso ocorre pelo fato de se ter maior coordenação 

entre os fornecedores, aumentando assim o processo de inovação e aperfeiçoamento, o que 

muitas vezes não ocorre quando da utilização de fornecedores externos. Entretanto, não se deve 

limitar que os fornecedores atuem também para empresas internacionais, pois neste caso se perde 

uma oportunidade de aprender mais com esses fornecedores. Já com as indústrias correlatas, que 

podem vir a ser concorrentes, pode haver uma participação mútua em desenvolvimento de 

algumas tecnologias e até comercialização. É muito benéfico para uma indústria ter outras 

correlatas com sucesso internacional. 

 

Segundo Cardoso (2005), no caso do Brasil é importante que as indústrias passem a considerar 

empresas que já atuam com sucesso no exterior como correlatas. Isso ajudará e criará mais 

vantagem na distribuição e comercialização internacional. Quando uma empresa de doces ou 

refrigerantes partilha informações com outras indústrias, como sandálias de borracha, elas podem 

obter melhor conhecimento de distribuidores e de formas de acesso aos mercados internacionais 

que seriam mais custosos e demorados no longo prazo. 

 

O quarto determinante da vantagem competitiva nacional é a estratégia, estrutura e rivalidade 

interna de empresas. Porter (1993) afirma que cada indústria tem sua estratégia condicionada 

pela estrutura das empresas que participam desta, e é muito comum ainda, que as estruturas das 

empresas estejam muito ligadas à cultura geral e organizacional das nações.  A competição 

interna faz com que cada empresa busque melhorias e mais eficiência, formando a base para a 

vantagem nacional. Nada porém, impede que certa cooperação em determinados momentos 

ocorra para, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias e comercialização. 

 

No caso do Brasil, segundo Cardoso (2005), cada indústria terá empresas com estruturas, 

estratégias e rivalidades diferentes. Em sua maioria, as empresas brasileiras com foco exclusivo 

no mercado popular são pequenas ou médias e muitas vezes, familiares. Nada impede porém, que 

empresas já consolidadas e de grande porte como a São Paulo Alpargatas, detentora das Sandálias 
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Havaianas, tenha destaque internacional. Nota-se, que as empresas médias e pequenas sofrem 

maior competição interna o que as obriga a buscar se desenvolver. No outro oposto, também há 

competição que força a melhora, como no caso das Sandálias Havaianas que competem com a 

Grendene e Dupé. 

 

Segundo Cardoso (2005), finalizada a montagem do diamante é necessário lembrar que os quatro 

determinantes se reforçam e influenciam o desenvolvimento entre si. O Brasil tem vantagem 

competitiva nas indústrias que atuam nos mercados populares como foi demonstrado acima. 

Deve-se ainda, buscar melhorias em cada uma das indústrias para que a liderança internacional 

possa se estabelecer. Para finalizar esse tópico, é importante estudar o papel do acaso e do 

governo, e assim, sugerir ações que incentivem o estabelecimento de indústrias com empresas 

com foco em mercado popular que se tornem referência mundial. 

 

 

3.4. Conclusões sobre abordagens estratégicas para os mercados populares 

 

Este capítulo buscou mostrar que existem diferentes abordagens de desenvolvimento de 

estratégias de atuação das empresas que atuam com foco em mercados populares, do ponto de 

vista conceitual.  

 

Segundo os autores Prahalad (2005) e London e Hart (2004), as empresas multinacionais de 

países desenvolvidos têm um grande desafio para adaptar as suas estratégias vigentes para 

atuação nos mercados de baixa renda, incorporando estas abordagens estratégicas possíveis, com 

um longo aprendizado pela frente.  

 

Por outro lado, empresas que atuam com sucesso no Brasil, focando o mercado popular, 

desenvolveram uma estratégia consistente para atuar com sucesso, sendo as variáveis estratégicas 

críticas mais relevantes para este sucesso: posicionamento de preços baixos, custos enxutos na 

produção e na redução da prestação de serviços agregados, atendimento aos padrões de qualidade 

e diferenciação da marca por meio do apoio aos canais de distribuição.  
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Há outras variáveis menos relevantes para o sucesso neste mercado, tais como o desenvolvimento 

de tecnologia de ponta (as empresas utilizam tecnologias já disponíveis para desenvolver os 

produtos populares), desenvolvimento de marca junto ao consumidor final por meio de 

investimentos em publicidade (as empresas desenvolvem os canais de distribuição), atendimento 

sofisticado e serviços agregados (as empresas com foco no mercado popular prestam um 

atendimento básico e mais padronizado, sem diferenciação) e, por fim, outra variável pouco 

relevante neste mercado é variedade de produtos oferecidos e segmentos atendidos, uma vez que 

as empresas devem oferecer produtos mais padronizados e simples, de forma a reduzir os custos. 

 

Desta forma, neste item foi possível identificar dimensões estratégicas críticas relevantes para as 

empresas que atuam no mercado de bens populares no Brasil. Cabe a seguir uma análise 

conceitual mais ampla sobre estratégias de internacionalização, assim como uma discussão mais 

específica sobre as possíveis abordagens para atuação internacional em mercados populares. As 

dimensões estratégicas para atuação em mercados de bens populares, combinadas às 

possibilidades de estratégias de internacionalização, permitem a definição das variáveis 

analisadas na pesquisa de campo, de forma a atender aos objetivos desta pesquisa. 
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4. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO E INTERNACIONALIZAÇÃO  

 
 
 

4.1. Os motivos para internacionalização e crescimento das empresas  

 

Segundo Valdés (2003), definida a estratégia básica de desenvolvimento, em função da 

atratividade de mercado e da natureza da vantagem competitiva da empresa, esta deve selecionar 

uma estratégia de crescimento  segundo três níveis diferentes: 

 

a. um objetivo de crescimento no âmbito do mercado de referência em que opera, ou 

crescimento intensivo, o qual pode ocorrer por: 

• penetração de mercado, desenvolvendo a demanda primária, aumentando a 

participação de mercado, aquisição de mercados por meio de fusões e/ou aquisições 

de empresas, defesa de uma posição de mercado, reforçando o marketing operacional; 

• desenvolvimento de mercados, introduzindo os produtos da empresa em novos 

segmentos de usuários, ou novos critérios de distribuições, por expansão geográfica; 

• por desenvolvimento de produtos, adicionando características novas aos produtos 

existentes, ampliando a gama de produtos, rejuvenescendo as linhas de produtos, 

adquirindo uma gama de produtos para completar ou ampliar a gama de produtos 

existentes. 

 

b. um objetivo de crescimento integrado, ou crescimento no setor, por meio de uma extensão 

vertical ou horizontal.  

 

c. um objetivo de crescimento por diversificação, que se apóia nas oportunidades das 

empresas situadas fora de seu campo habitual. Uma estratégia de diversificação implica na 

entrada em produtos-mercados novos para a empresa. Em uma estratégia de diversificação 

concêntrica, a empresa sai de seu setor e busca acrescentar novos negócios, complementares 

aos existentes sob os aspectos tecnológico e/ou comercial, para beneficiar-se dos efeitos de 

sinergia devidos à complementaridade das atividades e ampliar o mercado potencial da 

empresa. 
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Segundo os autores Fairbanks e Lindsay (2000), as empresas precisam fazer opções em três áreas 

primárias para desenvolver estratégias claras de crescimento, sendo estas áreas: vantagem, escopo 

e tecnologia. 

 

Com relação à opção de vantagem, a teoria convencional sobre estratégia afirma que se dispõe  

de duas opções, que são baixo custo e diferenciação. No caso das empresas focadas no mercado 

de baixa renda, há uma opção pela estratégia de baixo custo, conforme apresentado no item 

anterior. 

 

Com relação às questões de escopo, existem quatro grandes categorias de opções: escopo vertical, 

escopo de segmento ou produto, escopo geográfico e escopo de negócios.  O escopo vertical em 

geral focaliza o ponto na cadeia de geração de valor no qual a empresa deseja competir. Outra 

opção de escopo a ser feita refere-se ao tipo de negócio em que competir. 

 

O escopo de segmento refere-se à escolha de cada grupo de produtos e determinar que segmento 

de cada grupo é mais atraente, sendo que as empresas devem optar de maneira ativa por competir 

pelas partes do mercado mais atraentes para  a empresa. Outra dimensão de segmento inclui 

decidir sobre produtos específicos. Esta opção é relevante para as empresas com focos em bens 

populares, uma vez que, ao crescerem, precisam decidir se continuarão atendendo 

prioritariamente o público popular, ou se ampliarão o seu segmento alvo. 

 

Em termos de escopo geográfico, a empresa deve decidir onde competir. Este é um ponto 

fundamental neste trabalho, uma vez que pretende-se analisar as estratégias de atuação 

internacional das empresas, após a decisão de ampliar o escopo geográfico para fora das 

fronteiras do país.  Segundo Fairbanks e Lindsay (2000) desenvolver, produzir e comercializar 

eficazmente um produto em termos globais requer uma tremenda destreza e comprometimento 

gerencial. 

 

Por fim, a tecnologia constitui a principal mola propulsora para as mudanças de uma organização, 

constituindo uma opção estratégica relevante.  
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Além da internacionalização como estratégia de crescimento, diferentes autores discutem motivos 

adicionais para a atuação internacional das empresas.  

 

Segundo Valdés (2003), a globalização é uma tendência das mais significativas observadas nos 

últimos anos e a fronteira entre os âmbitos nacional e internacional se torna cada vez mais difusa. 

A globalização da vida econômica internacional afeta as empresas de maneira direta e abre, em 

primeiro lugar, novas oportunidades de expansão no exterior. As possibilidades de diversificação 

em outros mercados geográficos nunca haviam sido tão altas como na atualidade, em um mundo 

com barreiras comerciais decrescentes, com maior facilidade de comunicação e com custos de 

transportes inferiores.  Neste contexto, os objetivos perseguidos em uma estratégia de 

desenvolvimento internacional são fundamentalmente ampliar a demanda potencial, diversificar o 

risco comercial, ampliar o ciclo de vida, proteger-se da concorrência e reduzir os custos de 

armazenamento e de produção. 

 

Segundo Whitley (2001), o crescimento do investimento diretor estrangeiro e as formas 

relacionadas de coordenação organizacional das atividades econômicas além das fronteiras 

nacionais têm sido vistos como características centrais do aumento da globalização. De fato, 

segundo o autor, a globalização é freqüentemente entendida como um processo de crescente 

integração das economias regionais e nacionais, sendo que as decisões, atividades e estratégias 

competitivas adotadas em uma parte do mundo são relacionadas com outras partes do globo.  

 

Complementando esta visão, Daniels e Daniels (1996) afirmam que, diante dos cenários e 

tendências globais, a importância da atuação internacional das empresas não é simplesmente 

aumentar as suas vendas e ganhar novos mercados. A atuação global permite à empresa enfrentar 

a concorrência, ficar atualizada em relação a novas tendências tecnológicas e criar vantagem no 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. 

 

Mintzberg e Quinn (2001) afirmam que operar em uma arena internacional apresenta muitas 

oportunidades para os gerentes, dando acesso a novos mercados e recursos especializados e 

também abrindo novas fontes de informações para estimular o desenvolvimento de produtos 
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futuros. Os autores também indicam que esta atuação amplia as opções de manobras estratégicas 

e contramovimentos que a empresa pode tomar para competir com seus concorrentes domésticos 

ou internacionais. 

 

Segundo Valdés (2003), são vários os fatores que influem na tomada de decisão em direção à 

internacionalização da empresa e as razões do investimento estrangeiro podem classificar-se, em 

geral, em dois grandes grupos: o primeiro inclui investimentos que buscam uma expansão ou 

diversificação do mercado e o segundo corresponde a investimentos que perseguem vantagens do 

ponto de vista do custo do levantamento de recursos. 

 

Segundo Ansoff (1984), uma empresa pode procurar ir aos mercados internacionais motivada por 

dois principais fatores, a saber: 

 

a. necessidades operacionais, dentre as quais está assegurar o fornecimento e manutenção de 

bens de capital, assegurar o fornecimento de matérias-primas, a disponibilidade e uso de 

tecnologia, ou distribuir excessos de produção final (por excederem a demanda em seus 

mercados locais); 

b. necessidades estratégicas, dentre as quais assegurar a sobrevivência da empresa diante de 

mudanças futuras no ambiente, assegurar o crescimento contínuo, por meio da manutenção da 

tendência de crescimento histórica ou evitar o estancamento causado pela saturação, aumentar 

o volume de negócio ou aumentar a taxa de crescimento e assegurar e aumentar a 

rentabilidade. 

 

Hamel e Prahalad (1985) defendem as vantagens em adotar estratégias competitivas globais, pois 

segundo eles, as necessidades dos compradores têm se tornado mais homogêneas. Já Deresky 

(2004), aponta vantagens competitivas que surgem desta estratégia por meio do estabelecimento 

de economias de escala de alcance mundial, produção no exterior e fluxo de caixa internacional.  

 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2001) apresentam os principais incentivos para a internacionalização, 

que segundo os autores é simplesmente a venda de produtos em mercados diferentes do seu 

mercado doméstico:  
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a.  O aumento do tamanho do mercado, contornando os limites de crescimento impostos por 

mercados já atendidos com baixa taxa de crescimento; 

b.  A melhoria da rentabilidade, ao permitir a diluição dos custos de P&D, por exemplo; 

c.  A diminuição do risco das variações cambiais pela distribuição das atividades em vários 

países; 

d.  O aproveitamento de economias de escala e escopo, o que depende da capacidade de 

padronização e utilização de plantas produtivas similares e 

e.  As vantagens locacionais, relacionadas ao acesso a matérias-prima ou à proximidade em 

relação a importantes consumidores.  

 

Segundo Luo et al. (2005), a expansão internacional das empresas faz com que se tornem mais 

competitivas e focadas nas inovações em produtos e mercados, aumentando as suas 

oportunidades em mercados potenciais. 

 

Segundo Barretto e Da Rocha (2001), existem algumas motivações para empresas brasileiras 

estabelecerem suas subsidiárias no exterior, que são o crescimento de mercado, já que as 

empresas normalmente já têm alta participação no mercado interno; consolidação de suas 

atividades; sobrevivência, devido a um mercado interno estagnado; oportunidades de atuação 

internacional e finalmente, devido a decisões estratégicas das empresas. Cyrino e Barcellos 

(2006) também tratam das motivações para internacionalização das empresas brasileiras, 

destacando o crescimento no sentido da expansão para novos mercados, mas também destacam 

outros motivos para os investimentos internacionais no caso de escritórios comerciais próprios ou 

das atividades produtivas.  

 

No caso de escritórios comerciais, a questão mais importante é a busca de maior controle sobre os 

canais de distribuição e do contato com o cliente final, pela presença da empresa sem elos 

posteriores da cadeia de valor. Tal presença é, muitas vezes, condição de continuidade de 

negócios com clientes globais cada vez mais exigentes em relação à rapidez da resposta às 

demandas locais de suas unidades. A crescente participação nas atividades de assistência técnica, 

acompanhamento pós-venda e serviços também ajuda a explicar a necessidade de resposta ágil e 
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eficaz à demandas locais, reforçando com o mercado um compromisso definitivo com a presença 

da empresa no país ou na região. 

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), no caso dos investimentos em atividades de produção, estas 

são guiadas, em primeiro lugar, por razões de custo, ou seja, a análise comparativa do custo final 

no destino de sítios alternativos pode, em determinadas circunstâncias, promover a relocalização 

geográfica de atividades produtivas, quer em direção às fontes de insumo, quer em direção aos 

mercados, ou ainda a busca de outros ativos importantes para o sucesso competitivo.  

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), outro forte motivo está ligado à diversificação de riscos, ou 

em resposta à concorrência global. Há ainda um outro motivo, menos explorado nas pesquisas, 

que refere-se ao grau de internacionalidade dos esforços de internacionalização por parte dos 

dirigentes e do corpo gerencial, em que grau a expansão internacional é uma prioridade na 

agenda estratégica da empresa, ou faz parte de seus valores e crenças e, por conseguinte, estimula 

e favorece iniciativas de cunho internacional, de forma reativa ou proativa.  Outro motivo pouco 

explorado é a aprendizagem e aquisição de competências para operar fora do país de origem e 

neste caso as subsidiárias ou filiais passam a exercer um papel estratégico que vai muito além da 

implementação bem-sucedida no negócio atual, servem de antenas em projetos experimentais 

capazes de integrar novas aprendizagens e experiências já consolidadas, aumentando o repertório 

de experiências à disposição da empresa para aplicação posterior em outras localidades, inclusive 

no país de origem. 

 

Tendo em vista o baixo custo relativo da mão-de-obra brasileira, são raros os casos de empresas 

do país que tenham se internacionalizado com a finalidade de obter mão-de-obra mais barata. A 

atratividade do mercado chinês tem levado alguns dirigentes a refletir sobre este benefício 

potencial na elaboração de cenários futuros, segundo Cyrino e Barcellos (2006). 

 

Os motivos da internacionalização são, portanto, diversos e dependem das características do setor 

e do contexto em que a empresa atua.  
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Adicionalmente, cabe uma análise sobre os motivos de internacionalização junto a economias 

emergentes, para melhor entendermos, do ponto de vista conceitual, os possíveis motivos da 

atuação das empresas brasileiras nos mercados populares internacionais. 

 

Segundo Mayer (2004), diferentes fatores e objetivos podem motivar as empresas a investirem 

em economias emergentes. Um trabalho de pesquisa interessante neste aspecto é o apresentado 

por Marinov e Marinova (2000), que mostra os objetivos e estratégias de empresas estrangeiras 

ao atuarem nos mercados emergentes, sendo que no caso a pesquisa foi realizada nos mercados 

emergentes da Europa Central e Oriental.  

 

Segundo os autores, os investimentos estrangeiros em países emergentes como Bulgária, 

Hungria, Polônia e Eslovênia têm como principal motivo a oportunidade de construir  uma 

posição de longo prazo no mercado, assim como ganhar acesso ao mercado doméstico e 

aproveitar a mão-de-obra qualificada existente na região. É interessante notar que aproveitar os 

recursos de matérias-primas disponíveis, concessões do governo local ou aproveitar uma 

oportunidade de obter bons lucros no curto prazo não são fatores apontados como relevantes 

pelos investidores, o que mostra os seus interesses de longo prazo em atuar nos mercados 

emergentes. 

 

Segundo Coyne (1999), os investidores têm motivações estratégicas com relação aos mercados 

em que irão atuar, busca por matérias-primas e redução de custos, assim como têm motivações 

relacionadas ao montante de investimento necessário e o tempo do investimento e retorno, para se 

fazer um investimento inicial ou uma expansão de investimento. 

 

Por outro lado, os autores Marinov e Marinova (2000)  mostram que os principais  motivos para 

os governos destes países atraírem investimentos são: promover a transição para uma economia 

de mercado, promover a modernização da indústria e promover a competitividade  das empresas 

destes países nos mercados internacionais. As empresas locais, por outro lado, têm outros 

motivos para a atração dos investimentos estrangeiros, que são, principalmente, garantir entrada 

de recursos financeiros para investimento, transferência de conhecimento de mercado e ganhar 

conhecimento para administração financeira. 
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Com relação aos objetivos de mercado, 68% das empresas mostraram que seu objetivo de 

mercado é aumentar suas vendas, ao passo que 18% das empresas declararam que seu objetivo é 

defender a posição atual no mercado e apenas 14% indicaram que o seu objetivo é dominar o 

mercado. 

 

Os autores Marinov e Marinova (2000) também analisaram os fatores de sucesso da abordagem 

estratégica adotada pelas empresas nos mercados emergentes, sendo que muitas empresas 

acreditam que sua vantagem competitiva é proveniente da reputação da marca/da empresa, assim 

como do desempenho do produto/serviço; qualidade do produto e, em menor grau, estão a ligação 

próxima com o cliente e o entendimento das necessidades e desejos dos consumidores.  

Entretanto, preço competitivo baseado em vantagens de menor custo não é indicado como um 

fator de competitividade de uma maneira geral, embora este seja o fator mais relevante quando 

são analisados separadamente os países com menor poder aquisitivo. 

 

As pesquisas dos autores Marinov e Marinova (2000) reforçam as afirmações encontradas na 

literatura, de que, de maneira geral, um foco claro na liderança em custos é relevante como 

vantagem competitiva nos países emergentes, uma vez que o poder de compra nestes países não 

deve aumentar significativamente nos próximos anos. Entretanto, estratégias de marketing são 

extremamente relevantes e devem ser desenvolvidas de formas diferentes entre os países em que 

se pretende atuar, uma vez que diferenças nos aspectos culturais, econômicos, sociais e políticos 

devem influenciar a atuação e desempenho das empresas. 

 

Segundo Daniels (2000), os países emergentes desejam importar recursos produtivos, aumentar 

seus ganhos de exportação e privatizar suas empresas estatais. As empresas multinacionais devem 

trazer recursos de capital, tecnologia e capacidade de administração que, quando combinados 

com recursos domésticos sub-utilizados nos países desenvolvidos, podem criar resultados 

adicionais para os países. As empresas multinacionais têm uma forte posição e podem influenciar 

os padrões de exportação dos países emergentes onde atuam, além de que exercem um importante 

papel nas exportações dos países, pois elas compram grande parte dos produtos exportados. 

Outro objetivo dos países emergentes é privatizar suas empresas, no sentido de trazer maior 

eficiência, atraindo melhor corpo gerencial, eliminando excesso de empregados contratados por 
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fatores políticos e não por razões econômicas, podendo ganhar melhor acesso a capital e 

tecnologia. Uma segunda razão para as privatizações é que muitas empresas estatais dos países 

emergentes têm uma longa história de prejuízo, sendo que  estas privatizações devem reduzir as 

perdas no orçamento do governo. Uma forma comum de privatizar as estatais é por meio da 

venda das empresas para investidores estrangeiros, que tem a vantagem adicionais de agregar 

recursos administrativos, técnicos e de capital. 

 

Desta forma, podemos verificar que há uma série de motivos que levam as empresas a atuarem 

em economias emergentes, sendo que devido às características peculiares que estes mercados 

representam, alguns dos motivos diferem dos motivos discutidos por autores que tratam da 

internacionalização de forma mais ampla, sem foco específico nas economias emergentes. 

 

 

4.2. Modelos de internacionalização: fundamentos e características 

 

Um dos mais importantes estudiosos do processo de internacionalização é Dunning (1980, 1988), 

que desenvolveu na década de 70 o modelo do paradigma eclético, integrando teorias existentes 

sobre internacionalização. Segundo Dunning (1980), o processo de internacionalização produtiva 

está vinculado ao aproveitamento pela empresa das vantagens relativas à propriedade 

(ownership), localização (location) e internalização (internalization), daí a sigla OLI que 

representa a teoria do paradigma eclético. Esta teoria estabelece que a firma, quando decide 

iniciar uma produção internacional, deve possuir alguma vantagem diferencial sobre seus 

competidores. 

 

A vantagem de propriedade está em deter ativos específicos ou ativos complementares que geram 

vantagem competitiva, tais como a diversificação de produtos, tecnologia superior protegida ou 

não por patentes ou economia de escala. A localização é propiciada  pela localização da planta, 

como menores custos de transportes, mão-de-obra barata e recursos naturais. Já com a 

internalização, a vantagem está na possibilidade de minimização de custos de transação, 

informação assimétrica, evitar ou explorar intervenções estatais e redução da incerteza do 

comprador e/ou vendedor. 
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Johanson e Vahlne (1997) são os introdutores da teoria gradualista ou modelo Uppsala, também 

na década de 70. Segundo estes autores, a internacionalização é produto de uma série de decisões 

incrementais por causa da incerteza relativa aos negócios nos países estrangeiros. Assim,  muitas 

empresas começam suas operações internacionais quando são ainda muito pequenas e se 

expandem gradualmente, se desenvolvendo primeiro em seu mercado nacional e a 

internacionalização é a conseqüência de uma série de decisões adicionais. Este modelo, portanto, 

condiciona a internacionalização da empresa a um processo incremental, que depende do 

conhecimento e da experiência das empresas nos mercados estrangeiros, pois a imperfeição do 

mercado implica em um alto grau de incerteza no processo de internacionalização, que faz com 

que os dirigentes se orientem, em uma primeira etapa, em direção aos mercados 

“psicologicamente” mais próximos, e que comprometam, durante esta etapa, uma quantidade 

restrita de recursos comprometidos. 

 

Este modelo descreve o processo de internacionalização das empresas em quatro etapas: 

 

Etapa 1 – exportações sem regularidade 

Etapa 2 – exportações via agente independente 

Etapa 3 – filiais comerciais 

Etapa 4 – filiais de produção 

 

Segundo Johanson e Vahlne (1977), as sucessivas etapas requerem maiores compromissos de 

recursos, assim como maior conhecimento do mercado, por meio da experiência adquirida 

previamente. O processo é determinado por um progressivo aumento do conhecimento do 

mercado devido à experiência e a um maior compromisso de recursos devido à necessidade de 

controlar o processo de internacionalização. Tal processo terá lugar primeiro nos países que se 

consideram mais próximos psicológica e geograficamente, que são os que oferecem um maior 

grau de similaridade com o nacional para, posteriormente, estender-se aos mais distantes. 

 



 

 

71

Na realidade, segundo os autores, o modelo assume que o estado da internacionalização afeta a 

percepção sobre os riscos e oportunidades que influenciam as decisões sobre compromisso de 

recursos e atividades em andamento, sendo um mecanismo que se auto-alimenta. 

 

Com relação ao compromisso do mercado, quanto mais especializados os recursos para um 

mercado específico, maior o grau de compromisso. E mesmo se os recursos puderem ser 

desenvolvidos e direcionados para outros mercados, eles não poderão ser sempre utilizados com a 

mesma lucratividade em outros mercados. Desta forma, os autores afirmam que os recursos 

alocados em um mercado particular estão mais comprometidos para aquele mercado particular. 

 

Com relação ao conhecimento de mercado, no modelo apresentado por Johanson e Vahlne (1977) 

conhecimento é fundamental, primeiro porque conhecimento das oportunidades e problemas é 

essencial para as decisões iniciais de internacionalização. Segundo porque a avaliação de 

alternativas estratégicas é baseada no conhecimento sobre o mercado, meio ambiente e as 

estratégias em si. A classificação de conhecimento utilizada por Johanson e Vahlne (1977) é 

baseada em Penrose (1966), onde conhecimento é dividido em conhecimento objetivo, que pode 

ser aprendido e conhecimento empírico, que apenas pode ser aprendido por meio da experiência. 

Segundo os autores Johanson e Vahlne (1977), o conhecimento empírico é crítico no contexto 

atual, pois não pode ser facilmente adquirido. Em operações domésticas é possível se basear em 

experiências passadas sobre indivíduos, organizações e mercados. Porém, em mercados 

internacionais é preciso desenvolver o conhecimento empírico para começar e ganhar 

sucessivamente um maior conhecimento ao longo do tempo. 

 

Existe uma relação direta entre o conhecimento do mercado e compromisso do mercado, sendo 

que o conhecimento pode ser considerado um recurso e consequentemente quanto maior o 

conhecimento sobre o mercado, mais valiosos serão os recursos e mais forte o compromisso de 

mercado. Isto é especialmente verdadeiro para o conhecimento empírico, que é usualmente 

associado com as condições particulares do mercado em questão e dificilmente é transferido para 

outros mercados. 
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Segundo Johanson e Vahlne (1977) , o conhecimento específico de mercado é obtido por meio da 

experiência da empresa em um certo mercado, enquanto que o conhecimento geral pode ser 

transferido entre países. Outro aspecto importante observado pelos autores é o que chamam de 

distância psíquica, considerando as diferenças culturais do país estrangeiro com relação à firma 

matriz. Neste modelo, a cultura é o elemento central, a distância cultural determina a confiança 

dos investidores nos mercados estrangeiros. À medida em que ganham experiência nos mercados 

similares culturalmente, as empresas ficarão dispostas a arriscarem-se com investimentos em 

mercados diferentes. 

 

Segundo Johanson e Vahlne (1977), as atividades atuais da empresa também são uma fonte 

fundamental de experiência, sendo que os autores fazem uma distinção entre a experiência da 

empresa e a experiência de mercado, sendo ambos essenciais. Pessoas trabalhando na fronteira 

entre a empresa  e seu mercado devem ser capazes de interpretar a informação combinando 

experiências internas da empresa e experiências de mercado. 

 

Estes são pontos importantes para este trabalho, uma vez que será avaliada a relevância do 

conhecimento adquirido pelas empresas brasileiras, tanto no mercado brasileiro como nos 

mercados internacionais, para sua atuação nos mercados populares internacionais, em 

comparação aos mercados não populares, conforme descrito nos objetivos da tese.  

 

Ainda segundo Johanson e Vahlne (1977), com relação ao aspecto das decisões para 

compromisso dos recursos para operações internacionais, a incerteza do mercado é reduzida 

conforme aumentam a interação e integração com o ambiente de mercado, tais como a 

comunicação com os clientes, o estabelecimento de novos serviços e a compra de empresas. As 

decisões de comprometimento de recursos são feitas de forma incremental, em pequenos passos, 

a não ser que a empresa tenha muitos recursos e/ou as condições de mercado sejam estáveis e 

homogêneas, ou que a empresa tenha muita experiência em outros mercados com condições 

similares. Caso contrário, a experiência de mercado irá levar a um aumento incremental na escala 

de operações, sendo que o crescimento do mercado deve acelerar este processo. 
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Segundo Valdés (2003), existem diversas tendências atuais que enfraquecem os argumentos deste 

modelo: a globalização dos mercados e a padronização dos produtos  fazem com que o mundo 

dos negócios tenda à homogeneização. Segundo Levitt, 1983 (apud Valdés, 2003), a tecnologia é 

uma força que faz com que o mundo tenda à convergência ao ter conseguido tornar mais 

acessíveis as comunicações.  

 

Outra abordagem para internacionalização é a proposta por Daniels e Daniels (1996), na qual as 

empresas partem de três pontos diferentes para a atuação internacional; o de exportador global; o 

de empresa de operação multilocal  ou o de uma empresa com formato multinacional.  A Figura 

2 mostra onde estes três tipos de empresas estão posicionadas em um modelo bidimensional, com 

a posição ideal, de empresa global, localizada na parte superior da responsividade ao cliente e no 

limite mais baixo de custo. Segundo os autores, o processo de tornar-se uma empresa 

verdadeiramente  global  demanda anos. A mudança não só da estrutura de documentação de uma 

empresa, mas também do ambiente organizacional e da mentalidade da liderança exige uma série 

de transformações nas empresas, em suas características, e na forma como administra seus 

produtos e serviços, a estruturação de seus clientes, da estrutura da cadeia de valor em que se 

insere e da sua concorrência. Cada um dos modelos indicados na Figura 2 apresenta diferentes 

características empresariais, conforme detalhado a seguir. 

 

As empresas que seguem o modelo exportador (exemplificado pelo modelo japonês original) 

geralmente desenvolvem vendas locais  em novos mercados, localizando parceiros comerciais 

para atuar como seus agentes na venda, distribuição e assistência técnica de seus produtos.  As 

características de uma empresa exportadora incluem uma visão de como introduzir produtos nos 

mercados estrangeiros, com manutenção da maioria das atividades de sua cadeia de valor, com 

exceção de vendas e assistência técnica no país de origem, operadas por funcionários com a 

nacionalidade desse  país, com o controle total da gerência da empresa. Exemplo de empresas 

exportadoras bem-sucedidas, como a coreana Hyundai no final dos anos 80, são fáceis de serem 

achados durante um período de curto tempo. No longo prazo a exportação raramente é 

sustentável. 
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Figura 2 – Posicionamento de uma empresa no contexto global 
FONTE: DANIELS E DANIELS (1996) 

 

Atuar como uma multinacional (típico das empresas norte-americanas) é outra opção. A 

multinacional desenvolve produtos ou serviços relativamente homogêneos para o mundo e a 

manufatura é distribuída ao redor do mundo para explorar oportunidades de arbitragem em valor 

de marca, tecnologia, logística e custos de produção (GHEMAWAT, 2001 e 2003). A empresa 

tenta maximizar o uso dos recursos por meio de uma forte coordenação central, em vez de 

integrar os recursos de forma flexível entre os centros de competência distribuídos e fica perto de 

seus clientes, fisicamente, tirando proveito das economias de escala. Por esta razão, muitas destas 

empresas são capazes de oferecer produtos a custos baixos para seus clientes. Na multinacional, a 

sede desempenha um papel muito forte na determinação das estratégias e políticas e no 

estabelecimento de padrões. Possui uma distribuição mais ampla da cadeia de valor, que 

proporciona a elas mais cultura e recursos técnicos a serem explorados, o que tende a torná-las 

mais abertas e inovadoras. Muitas empresas americanas atuam desta forma, sendo um exemplo de 

sucesso a Ford. 
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A empresa multilocal (melhor caracterizada pelo modelo europeu) concentra-se nos objetivos de 

seus clientes e é flexível às exigências locais. São organizações nacionais fortes que operam 

como um conjunto de unidades com operações independentes, auto-suficientes e geograficamente 

dispersas. A empresa multilocal tende a duplicar uma grande parcela da cadeia de valor em cada 

país onde faz negócios e sacrifica as economias de escala na tentativa de atender às necessidades 

do mercado global.  Estas empresas não enxergam o mundo com um sistema padronizado de 

negócios, mas como um conjunto de mercados específicos, cada um dos quais deve ser abordado 

de forma distinta - um exemplo deste tipo de empresa é a Philips. 

 

Outro autor a discutir os modelos de atuação das empresas no contexto Global é Rhinesmith 

(1993). O autor afirma que o processo de globalização é irreversível, traz impactos significativos 

para o mundo e para as empresas, mas que há uma grande confusão sobre o que exatamente 

significa, para uma empresa, ser global. Segundo o autor, para ser global, uma empresa deve não 

apenas fazer negócios internacionalmente, mas também deve ter uma cultura e um sistema de 

valores que permita mobilizar recursos em qualquer lugar do mundo, para alcançar vantagem 

competitiva. Segundo Rhinesmith (1993), as empresas globais são uma extensão das empresas 

internacionais ou multinacionais, isolando a dimensão estratégica do negócio e ao mesmo tempo 

replicando o negócio nos diferentes países nos quais atuam. A empresa compartilha recursos em 

uma base global, a fim de ter acesso aos mercados com a melhor qualidade, mas também com os 

menores custos, obtidos por meio da sinergia gerada na atuação global. 

 

Bartlett e Goshal, 1989 (apud Rhinesmith, 1993) sugerem um modelo adicional ao modelo da 

empresa global, onde as empresas transnacionais combinam a eficiência da estrutura global, a 

responsabilidade das unidades locais e a transferência de tecnologia das empresas internacionais.  

Estas características se misturam em uma empresa transnacional integrada e administrada de tal 

forma a aproveitar todas as vantagens dos modelos anteriores. 

 

Segundo Daniels e Daniels (1996), a chave para tornar-se global consiste em pinçar os atributos 

globais de cada um dos modelos acima discutidos, a fim de formar uma única entidade com todos 

os pontos fortes e ao mesmo tempo eliminar da empresa aqueles atributos que a estorvam. A 
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Tabela 9 abaixo mostra as principais características empresariais dos modelos apresentados por 

Daniels e Daniels (1996). 

 

Tabela 9 - Características empresariais das empresas internacionais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: DANIELS E DANIELS (1996) 
 

Yip (1996) afirma que um dos maiores desafios para as empresas hoje é transformar uma série de 

negócios, em vários países, em um negócio mundial que possua uma estratégia global e 

integrada. Em sintonia com os autores Daniels e Daniels (1996) e Rhinesmith (1993), Yip afirma 

que esta integração global contrasta com a abordagem multinacional, pela qual as empresas 

estabelecem, em diversos países, subsidiárias que projetam, produzem e comercializam produtos 

e serviços específicos para atender às necessidades locais.  

 

O modelo multinacional está relacionado a uma estratégia “Multilocal”, onde empresas 

estabelecem subsidiárias em vários países para produzir e comercializar produtos e serviços 

Características Exportador Global Multinacional Multilocal Global  (Ideal) 

Produtos e Serviços Homogêneos Homogêneos; algumas 
adaptações 

Adaptados: alguns são 
homogêneos

Arquitetura flexível 
permite uma adaptação 
em massa 

Atividades da cadeia 
de valor 

Altamente concentradas no 
país de origem 

Distribuídas, mas 
altamente controladas pelo 
país de origem 

Altamente duplicados em 
cada país

Grande estrutura em 
rede e distribuída em 
todo o mundo

Base da 
concorrência 

Economias de escala na 
produção

Compartilhando inovações 
produzidas pelos 
escritórios centrais

Responsividade local

Distribuição da 
produção e do 
conhecimento; 
orientada para custos 
baixos e para os clientes 

Organização 
Funcionários com a 
nacionalidade do país de 
origem 

Os escritórios centrais 
controlam as empresas 
nacionais

Organizações nacionais 
fortes: Escritórios 
centrais desempenham 
um papel basicamente 
financeiro

Decisões são tomadas 
nos centros de 
competência 

Clientes 
Os clientes globais e locais 
recebem o mesmo 
tratamento

Os clientes locais são 
assistidos pelas empresas 
de vendas nacionais; os 
clientes globais são 
assistidos com dificuldade 

Enfoque no cliente local; 
os clientes globais são 
assistidos com muita 
dificuldade

Assiste aos clientes 
globais e locais
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específicos para atender às necessidades locais.  Por outro lado, a estratégia global não é única, 

ela dever ser uma combinação flexível de muitos elementos, sendo que há diferentes 

alavancadores para as duas estratégias – multilocal e global, conforme o Quadro 1 abaixo. A 

figura mostra que há diferentes dimensões que influenciam na decisão da estratégia internacional 

de uma empresa. 

 

Quadro 1 – Fatores alavancadores da estratégia global 
 

 

   FONTE: YIP, 1996 
 

Carr e Garcia (2003) identificaram pontos semelhantes e diferentes com relação à estratégia 

internacional para multinacionais e empresas locais de menor porte. Segundo os autores, as 

multinacionais buscam economias de escala, poder de mercado e melhores lucros na competição 

internacional, ao passo que empresas locais independentes dão ênfase em habilidades ou recursos 

como flexibilidade ou relacionamento local.  

 

Segundo Castells (1999), conforme o processo de globalização progride, as formas 

organizacionais evoluem de empresas multinacionais para um modelo de redes internacionais, na 

verdade, passando por cima das chamadas “transnacionais” , que segundo o autor pertencem mais 
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ao mundo de representação mítica do que às realidades institucionais da economia internacional. 

O autor identifica cinco tipos de redes, que são as redes de fornecedores, que incluem 

subcontratação; redes de produtores; redes de clientes; coalizões-padrão, que são iniciadas por 

potenciais definidores de padrões globais com o objetivo explícito de prender tantas empresas 

quanto possível a seu produto proprietário ou padrões de interface e redes de cooperação 

tecnológica. 

 

È importante destacar que Castells (1999) crê que as redes são centradas em uma grande 

multinacional ou são formadas com base em alianças e cooperação entre as empresas.  Segundo o 

autor, as empresas multinacionais não estão apenas participando de redes, mas estão elas próprias 

cada vez mais organizadas em redes descentralizadas.  Estas redes são importantes na nova 

concorrência econômica pois a globalização de mercados e insumos e a drástica transformação 

tecnológica torna os equipamentos obsoletos e força a contínua atualização das empresas em 

termos de informações sobre processo e produtos. Neste contexto, a cooperação constitui um 

seguro contra alguma decisão errada sobre tecnologia, sendo que as conseqüências de tal decisão 

também seriam sofridas pelos concorrentes.   

 

Segundo  Bryan et. al. (1999) e Leknes e Carr (2004), na prática, em muitos setores as empresas 

não apresentam uma atuação totalmente doméstica ou global, havendo duas tipologias 

intermediárias, posicionando as empresas como vencedoras potenciais no estágio mais avançado 

da globalização. Uma empresa no estágio de transição pode se tornar uma integradora, posição 

onde as empresas utilizam as vantagens de reduzir as barreiras geográficas por meio de fusões e 

aquisições com empresas similares nas adjacências geográficas. Pode-se também tornar-se uma 

empresa especialista, focando em suas competências centrais. 

 

 

4.3. Internacionalização e as dimensões estratégicas para as empresas 

 

Segundo Valdés (2003), o processo de internacionalização da empresa é condicionado 

intrinsecamente, pelos recursos e capacidades que a empresa possui e, extrinsecamente, pelas 

características específicas do país anfitrião. Ambos os condicionantes respondem às perguntas 
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estratégicas sobre que bens serão vendidos, que mercados serão escolhidos e como entrar em 

tais mercados, que estariam integrados em um contexto de controle total ou parcial, que é, em 

última instância, a estratégia desenhada pela estrutura de propriedade da empresa. 

 

Segundo Anderson, 1997 (apud Valdés, 2003), do ponto de vista estratégico, as principais 

características do processo de internacionalização são: 

 

• A empresa transfere produtos, serviços ou recursos além das fronteiras nacionais, ou seja, tem 

que escolher os países nos quais se vão realizar as transações; 

• A empresa tem que escolher a modalidade de realização das transações, ou seja, tem que 

escolher um modo de entrada. 

 

Na primeira etapa a empresa terá que delimitar aquilo que quer e pode vender e este processo se 

desenvolverá promovendo os produtos (ou serviços) existentes, ou mediante uma nova linha de 

produtos ou serviços, incluindo tecnologias e conhecimentos técnicos. Ao mesmo tempo em que 

a empresa determina os bens, serviços ou conhecimentos técnicos que irá vender, a empresa 

justifica o processo de internacionalização devido ao crescimento externo da empresa, por ter 

alcançado a fase de maturidade nos mercados nacionais e/ ou para diversificar riscos.  

 

Segundo Thomas (2006), as empresas de países emergentes podem ter grandes benefícios por 

meio da diversificação internacional de suas atividades, incluindo a habilidade de dividir os 

riscos por vários países, alcançar economias de escala e de escopo nas operações, vender para 

novos clientes e ganhar retornos adicionais dos investimentos em marketing e inovação. No 

entanto, estes benefícios apenas ocorrem após a empresa iniciar a exploração de recursos iniciais, 

que incorre em custos de curto prazo. Os benefícios do aumento da diversificação dos negócios 

no âmbito internacional usualmente só aparecem no longo prazo. 

 

No caso de internacionalização de empresas com foco no mercado global de bens populares a 

variável estratégica de decisão sobre os produtos/serviços oferecidos é bastante relevante uma 

vez que, conforme detalhado anteriormente, os bens populares têm características específicas: são 

produtos simples e padronizados, mas que atendem aos requisitos em termos de matérias-primas, 
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especificações e observância das tolerâncias, embora utilizem principalmente tecnologias básicas 

e já difundidas (GIOVINAZZO, 2003). 

 

A etapa seguinte do processo de internacionalização refere-se à determinação de mercados onde 

a empresa pode atuar. Ao tomar tal decisão, a direção deve contemplar as possíveis variações de 

um país para outro e ao longo do tempo, em razão dos diferentes ambientes e das inevitáveis 

mudanças que se produzirão nesse, a partir de seu estado inicial.  

 

Segundo Kuada e Sorensen (2000), o conhecimento do mercado é fundamental para a escolha dos 

mercados, sendo crítico para a decisão de investimento da empresa em um determinado processo 

de internacionalização. Entretanto, segundo os autores, pouco é desenvolvido pelas empresas de 

países em desenvolvimento, que usualmente adquirem seu conhecimento de mercado de maneira 

incremental, por meio de ações e reflexões sobre suas experiências de transações com outros 

países. E este conhecimento é adquirido de diferentes formas, conforme o tipo de mercado com o 

qual a empresa negocia.  

 

Esta forma de aquisição do conhecimento se dá desta forma, segundo Kuada e Sorensen (2000), 

pois no caso de empresas de países em desenvolvimento que exportam, geralmente são pequenas 

empresas nos seus estágios iniciais de internacionalização, com limitados recursos para conseguir 

informações sobre os mercados de outra forma. Além disto, segundo os autores, o volume de 

exportações destas empresas é relativamente baixo, sendo que as vendas a um distribuidor local 

podem ser suficientes para atender as necessidades de exportações das empresas. Além disto, 

muitas empresas não precisam de informações de mercado, já que começam o seu processo de 

internacionalização por meio de contratos de produção para empresas dos EUA e Europa.  Por 

fim, os autores afirmam que as estratégias de internacionalização das empresas dependem de sua 

rede de relacionamentos, sendo que as informações podem vir desta rede. 

 

Segundo Kuada e Sorensen (2000) a escolha dos mercados das empresas de países em 

desenvolvimento deve ser influenciada por quatro fatores: tradições setoriais já estabelecidas, 

informação de mercado disponível às empresas, arranjos feitos pelo governo, com relação aos 

negócios internacionais e a natureza dos produtos exportados.  
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No caso das empresas brasileiras, segundo Cyrino e Barcellos (2006), o mais lógico seria 

imaginar que as empresas devem iniciar o seu processo de internacionalização por países com 

maior potencial, ou seja, pelos países desenvolvidos. Na prática, todavia, a maioria das 

organizações não procede desta forma. Em geral, um país desenvolvido abriga um mercado 

sofisticado, com clientes que exibem níveis mais elevados de exigência que os necessários para 

que uma empresa se mantenha competitiva em seu próprio país. Essa sofisticação funciona como 

uma barreira à entrada. Além disso, competidores já estabelecidos, maiores e agressivos, muitas 

vezes criam obstáculos instransponíveis para quem deseja explorar tais mercados. Outra 

dificuldade é que, muitas vezes, a empresa não dispõe de recursos e conhecimentos mínimos para 

operar nos mercados em questão.  

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), estes motivos fazem com que a empresa inicie a 

internacionalização em mercados que tenham instituições e cultura mais parecidas com as suas, 

ou seja, que haja menor distância psíquica em relação ao país de origem. Segundo Cyrino e 

Barcellos (2006), um estudo realizado em 2005 demonstra que muitas empresas brasileiras 

iniciam o processo de internacionalização por países percebidos como mais próximos 

psiquicamente, em geral por meio de exportações: 47% iniciaram a participação em mercados 

internacionais pela América Latina, 21% pela Europa, 18% pela América do Norte (EUA e 

Canadá) e apenas 14% iniciaram por regiões como Ásia, África e Oriente Médio. Embora 21% 

tivessem iniciado por países da Europa, muitas delas optaram por países ibéricos e/ou Europa 

católica, cujas distâncias psíquicas em relação ao Brasil são menores que as das demais nações 

européias. À medida que ganham experiência com países mais próximos, as empresas 

diversificam seu portfólio geográfico e exportam ou fazem investimentos diretos em locais 

culturalmente mais distantes.  

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), a estratégia de entrada em países com estruturas de mercado, 

de regulação e de competição semelhantes pressupõe um esforço moderado de adaptação às 

características do país, o que permite às empresas experimentar novas formas de atuação, de 

maneira gradual, gerando um aprendizado ampliado do repertório  de respostas a situações 

internacionais que, uma vez internalizadas, podem auxiliar na entrada em novos mercados.  
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Segundo Valdés (2003), o último estágio para culminar o processo de internacionalização se 

alcança com a escolha do modo de entrada. Esta escolha dependerá da natureza das vantagens 

específicas que a empresa tem ou espera ter no exterior. Quando uma empresa investe nos 

mercados exteriores, combina algumas das vantagens específicas desenvolvidas no próprio país, 

que podem ser exploradas no exterior a um custo marginal baixo, com outros ativos disponíveis 

no país anfitrião. O nível e a natureza das vantagens específicas da empresa investidora 

determinam se a entrada será feita por meio de aquisições  ou mediante novos estabelecimentos. 

 

Uma fase adicional, de controle, se integra às três etapas do processo de internacionalização. 

Nesta fase a empresa expressa a maneira de exercer os direitos de propriedade em sua projeção 

ao exterior. Tal processo será impulsionado pelo potencial de internacionalização específico de 

cada empresa, sendo que a entrada em mercados externos requer por parte da empresa efetuar 

uma análise acerca do controle das operações do futuro e do volume de recursos a comprometer  

em tais operações. Os modos de entrada integrados supõem o comprometimento de importantes 

quantidades de recursos, seja por meio de nova unidade, seja mediante a aquisição de outra 

empresa no exterior. 

 

Com relação ao modo de entrada, Hitt, Ireland e Hoskisson (2001) afirmam que o modo de 

internacionalização depende de uma série de fatores, como as condições existentes no ambiente 

doméstico e global, a situação econômica, social e política do país e conjunto de capacidades, 

recursos e competências da empresas. Os modos de internacionalização segundo Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2001) e Cavusgil e Ghauri (1990) são citados abaixo, complementados pelos 

conceitos apresentados por Deresky (2004): 

 

a. Exportação 

Exportação é a venda de produtos a um país no exterior sem que sejam necessários investimentos 

produtivos na nação onde serão comercializados os produtos.   A maioria das empresas inicia 

suas práticas internacionais por meio das exportações, já que este modo não requer dispendiosos 

investimentos em plantas produtivas, embora precise de investimentos em marketing e logística. 
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Esta forma de entrada permite um rápido acesso aos mercados externos, uma grande flexibilidade 

de atuação e um baixo risco.  

 

b. Licenciamento 

O licenciamento garante à empresa local o direito de produzir ou vender – ou ambos – 

determinado produto. Implica muitas vezes na transferência temporária de direitos sobre marcas 

registradas ou tecnologia. Em contrapartida, o licenciador recebe os royalties desta operação. É 

possivelmente a mais barata das alternativas por implicar em baixo investimento. Essa opção se 

mostra muito atrativa para empresas  de pequeno e médio porte com limitados recursos 

financeiros.  

 

c. Alianças estratégicas 

Segundo Hitt et al, 1999 (apud Deresky, 2004), as alianças estratégicas geralmente se dividem em 

três categorias: joint ventures; alianças acionárias estratégicas; alianças estratégicas não 

acionárias. Segundo Deresky (2004), as alianças estratégias têm motivações, a saber: 

 

• Contornar as barreiras de importação, exigências para licenciamento e outras leis 

protecionistas. 

• Compartilhar os riscos e custos da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 

processos. 

• Conquistar acesso a mercados específicos. 

• Reduzir os riscos políticos e ao mesmo tempo abrir caminho em novos mercados. 

• Conquistar entrada rápida em um setor industrial novo ou em consolidação e tirar proveito 

das sinergias. 

 

O joint venture envolve um acordo entre duas organizações com o fim de produzir  

conjuntamente bens e serviços. A propriedade é compartilhada, normalmente entre a 

multinacional e a empresa já estabelecida localmente. Esta estratégia facilita a entrada da 

organização no país ao utilizar o conhecimento e familiaridade do parceiro local. Esta alternativa 

reduz o risco de expropriação pelo país anfitrião, mas pode ser em alguns setores e países a única 

forma de entrar no mercado. 
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Segundo Deresky (2004), a adequação estratégica e complementaridade do sócio, mercados e 

produtos e a capacidade de proteger as tecnologias são fatores críticos para o sucesso da joint 

venture. A capacidade de partilhar o controle e a adaptabilidade cultural dos sócios são também 

fatores essenciais para a viabilidade desta aliança. No entanto estudos mostram que cerca de 60% 

das joint ventures fracassam devido  a decisões ineficientes relacionadas ao tipo de joint venture, 

seu escopo, duração e administração, ou ainda pela escolha inadequada do sócio (ZAHRA e 

ELHAGRASEY, 1994 apud DERESKY, 2004) 

 

As alianças acionárias estratégicas ocorrem quando dois ou mais sócios têm fatias de ações 

diferentes em um novo empreendimento. Muitas destas alianças se dão com fornecedores e 

distribuidores. Elas podem também envolver empresas de diferentes setores e até mesmo 

governos. Como exemplo temos o consórcio europeu Airbus Industries que é composto pela 

Aerospatiale, da França, pela Daimler-Benz Aerospace, da Alemanha, pela Aerospace, da Grã-

Bretanha e pela Construcciones Aeronauticas da Espanha. 

 

Já as alianças estratégicas não-acionárias realizam-se pelo fechamento de acordos mediante 

contratos. Estes contratos são assinados geralmente entre as empresas e seus fornecedores, 

distribuidores ou produtores. Podem também serem fechados com objetivos de compartilhamento 

de mercados e informações como, segundo Deresky (2004) ocorrem no setor aéreo. 

 

d. Aquisições e fusões 

Por aquisição entende-se a compra do controle de uma empresa por outra organização. Ao 

contrário das fusões que são acordadas, as aquisições podem ser hostis quando a empresa 

comprada não solicita ou concorda com a aquisição, o denominado takeover. Entende-se por 

fusão a ocorrência de um acordo entre duas empresas com o objetivo de integrar suas operações 

em uma base relativamente igual. A motivação das empresas é, ao fundir suas capacidades e 

recursos, criar vantagem competitiva mais forte (DERESKY, 2004). 

Sua principal vantagem é a rápida entrada no mercado. O processo porém é dispendioso, 

necessita de negociações complexas e é de difícil implementação. A dificuldade de 

implementação surge principalmente das diferentes culturas das empresas. 
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e. Estabelecimento de subsidiária 

Ocorre quando a empresa constitui uma nova companhia, ou subsidiária, de produção ou serviços 

em um país estrangeiro. Por operar no país e ter maior contato com a cultura, gera empregos, 

investe e por isso tem aceitação maior. 

 

As maiores vantagens são o máximo controle e alto potencial de lucros, e a coordenação 

estratégica. A empresa pode proteger, em geral, a tecnologia e a base de capacitação. Existe a 

possibilidade de integração com outras unidades e de atingir economias de escala global. As 

empresas também se livram de quaisquer barreiras impostas ao produto que fabricam, tendo 

acesso total ao mercado. 

 

As desvantagens estão principalmente ligadas ao alto risco desta operação. A entrada pode ser 

complexa, já que alguns países exigem algumas contrapartidas como disponibilização de 

tecnologia, e a saída impeditiva dado o alto investimento. Instabilidades políticas e econômicas 

impactam de forma acentuada essas operações. 

 

Outras modalidades são apresentadas por Deresky (2004), complementando as opções 

apresentadas por Hitt, Ireland e Hoskisson (2001): 

 

f. Franquia 

Assim como o licenciamento, esta alternativa é de risco relativamente baixo. Ao pagar uma taxa 

inicial alta e royalties, o franqueado recebe a marca registrada, produtos e serviços, bem como os 

princípios operacionais. A franquia pode ser a estratégia ideal para empresas pequenas que 

queiram crescer utilizando recursos dos franqueados. O fundamental é o controle de qualidade do 

franqueado que se torna difícil com a crescente dispersão geográfica. 

 

g. Contratos de produção 

Nesta alternativa apresentada por Deresky (2004), as empresas encomendam a produção de bens 

acabados ou de componentes em países com mão-de-obra mais barata. Esses bens podem voltar 

ao país sede ou serem vendidos no país do contratado. Essa estratégia garante rápida entrada no 
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país, com baixo investimento em capital e sem problema relacionado à propriedade local. Existe 

porém a necessidade de garantir a confiabilidade e qualidade do contratado, e também uma forma 

adequada para a repatriação do lucro. 

 

h. Operações prontas (turnkey) 

Segundo Deresky (2004), nesta operação a empresa projeta e constrói instalações no exterior, 

treina o pessoal local e entrega a chave a administração local (turnkey), mediante pagamento. Os 

fatores críticos para essa operação são a disponibilidade local de materiais e mão-de-obra, uma 

infra-estrutura confiável e formas aceitáveis de repatriação de lucros. Este tipo de contrato é feito 

na maioria das vezes com governos locais, como no caso da Fiat com o governo russo, o que 

pode gerar alta exposição de risco. Outra característica é que este tipo de operação pode ser 

combinada com um contrato de licenciamento. Nesta alternativa a empresa pode ficar exposta a 

riscos do tipo anulação do contrato e rescisão das garantias bancárias. 

 

i. Contratos de gestão 

O contrato de gestão permite que uma empresa administre as operações diárias de um 

determinado empreendimento, sem o poder de tomar decisões sobre a propriedade, ao 

financiamento ou a mudanças de política e estratégia. Estes contratos são geralmente combinados 

com acordos do tipo joint ventures. Essa estratégia é de risco relativamente baixo, porém de curto 

prazo, o que proporciona rendimentos limitados. Os rendimentos podem ser maiores caso essa 

entrada permita que a empresa tome uma posição mais permanente no mercado. 

 

Segundo Kuada e Sorensen (2000), a escolha da forma de entrada nos mercados, por parte das 

empresas de países em desenvolvimento, irá depender dos motivos para entrar no processo de 

internacionalização, a natureza dos produtos, os recursos disponíveis, assim como os mercados 

selecionados. As empresas produtoras de bens com conteúdo tecnológico inovador devem optar 

por exportação direta ou licenças.  Como estas empresas têm recursos limitados para 

investimento, no seu estágio inicial é provável que não optem por joint ventures ou construção de 

fábricas (green field investments) durante os processos iniciais de internacionalização.  Desta 

forma, os autores afirmam que empresas de países em desenvolvimento têm uma gama menor de 



 

 

87

opções do que as empresas de países desenvolvidos, em virtude da escassez de recursos para 

investimento, para entrarem nos mercados internacionais. 

 

Ainda segundo Kuada e Sorensen (2000), empresas dos países em desenvolvimento devem 

iniciar o seu processo de internacionalização pela identificação e interação com vendedores 

estrangeiros, sendo que estas relações devem oferecer a eles a oportunidade de ganhar acesso a 

importantes redes de relacionamentos ao redor do mundo, para subseqüente desenvolvimento de 

estratégias de exportação.  

 

Ainda sobre este assunto, Barretto e Da Rocha (2001) abordam a seqüência de modos de entrada 

das empresas brasileiras, destacando que a forma mais comum é a seqüência de exportação e 

investimento direto estrangeiro. Poucas empresas atuam diretamente com o investimento direto 

nos países estrangeiros, sem passar pelo estágio inicial de exportação. Entretanto, os autores 

afirmam que esta seqüência pode ocorrer de formas diferentes nos diferentes mercados onde a 

empresa atua, além de que, ao fazerem investimentos diretos, não necessariamente as empresas 

abandonam as atividades de exportação, podendo manter os dois modo de atuação internacional 

em paralelo. 

 

Segundo Calori, Atamer e Nunes (2000), existem quatro tipos de competidores globais e quatro 

tipos de desafiantes internacionais.  Os desafiantes internacionais apontados por Calori, Atamer e 

Nunes (2000) incluem os competidores centrados no país; os competidores focados em nichos 

geográficos; os desafiantes internacionais oportunistas e os líderes continentais. Os dois 

primeiros apresentam uma estratégia defensiva, enquanto os dois últimos apresentam uma 

estratégia de expansão mais agressiva.  As empresas destes quatro grupos adotam estratégias 

adaptativas  para competir em condições de mercado cada vez mais instáveis. Geralmente  

ganham parcelas significativas de mercado nos países em que atuam, ao invés de buscarem uma 

cobertura internacional. 

 

Já os competidores globais incluem os competidores globais do mercado de luxo; os  

especialistas globais; os competidores quase-globais e as transnacionais. Segundo Bryan et. al. 

(1999), esta lista poderia ser expandida com a adição das empresas globais. Todos estes tipos de 
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empresas apresentam  um amplo escopo geográfico, mas apenas as quase-globais e transnacionais 

priorizam parcelas do mercado, em oposição à busca por cobertura de mercado. Elas também são 

mais dependentes da eficiência em custos de operação, em relação à diferenciação no mercado. 

As transnacionais tendem a apresentar uma carteira de marcas, cobrindo diferentes segmentos em 

seu setor de atuação, contando pesadamente com fusões e aquisições e reestruturação setorial por 

meio de racionalização e reorganização. A estratégia das empresas globais é baseada na inovação 

e elas freqüentemente se tornam modelos para outras empresas em seu setor, assim como 

provocam mudanças na forma como todo o setor opera. Isto envolve novas formas de varejo, 

reestruturação da cadeia de valor ou o uso inovador da tecnologia da informação. 

 

Para fazer esta categorização, os autores Calori, Atamer e Nunes (2000) utilizam cinco dimensões 

críticas, que são: 

 

1. escopo geográfico da empresa, que é definido pelo número de países nos quais a empresa 

está envolvida. 

2. escopo de segmento da empresa, definido como o número de segmentos de produto-

mercado nos quais a empresa está envolvida; 

3. política de investimentos estrangeiros diretos, definido pela importância relativa dada aos 

investimentos estrangeiros diretos em comparação com as exportações e com o total de 

investimentos. No caso de considerar soluções de exportação, diferencia-se entre 

subsidiárias de  vendas ou intermediários de vendas; já no caso de soluções de 

investimentos estrangeiros diretos, a diferenciação se dá entre aquisições ou abertura de 

fábricas próprias, alianças, licenças ou franquias; 

4. amplitude da padronização internacional, oposto à fragmentação e adaptação das 

condições locais, sendo que os administradores consideram três campos nos quais a 

padronização podem ser alcançadas: políticas de mercado, marcas e produtos (ou 

serviços); 

5. grau de integração ou coordenação  das atividades internacionais, discute os diferentes 

estágios da cadeia de valor: produção, compra (incluindo terceirização e subcontratação), 

marketing, pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e serviço, nesta ordem de 

importância. 
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Segundo os autores, estes conceitos estão todos relacionados, conforme indicado na Figura 3 a 

seguir. 

 

 
Figura 3 – Conceitos de estratégia internacional 

FONTE: CALORI, ATAMER E NUNES (2000) 

 

Adicionalmente, os autores Kuada e Sorensen (2000) enfatizam que as atividades internacionais 

das empresas de países emergentes são facilitadas pelo relacionamento e o diálogo constante com 

o governo, com base em parcerias e interesses mútuos; mais do que isto, estes autores afirmam 

que uma interação dinâmica entre o estado e as empresas nos países em desenvolvimento é fator 

imperativo para o desenvolvimento destas empresas. O estabelecimento de mecanismos que 

encorajem o diálogo contínuo deve reduzir desentendimentos e suspeitas entre o estado e 

organizações, formando uma base para confiança, comprometimento e ações conjuntas para 

promover o crescimento econômico.  
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4.3.1.  Estratégia de internacionalização e marketing global 

 

Este contexto de internacionalização das atividades das empresas gera impacto em sua estratégia 

e, conseqüentemente, nas diversas esferas da organização. Entretanto, os impactos sobre o 

marketing estratégico e seus desdobramentos operacionais merecem destaque, uma vez que o 

produto final é o que o consumidor tem de parâmetro para avaliar a organização, no mercado 

onde estiver. Neste item será apresentada a evolução das características do marketing 

internacional, desde o marketing doméstico até o marketing global, assim como as principais 

estratégias de marketing internacional. 

 

Segundo Kotabe e Helsen (1999), Keegan (1989) e Keegan e Green (1999), o marketing 

internacional evoluiu por cinco estágios: 

1. Marketing Doméstico: antes de entrar em mercados internacionais, muitas empresas focam 

apenas seu próprio país, sendo a sua estratégia de marketing focada nos consumidores 

domésticos. Estas empresas tendem a ser etnocêntricas, julgando que todos os mercados têm 

as mesmas características que o seu mercado doméstico e prestam pouca atenção às mudanças 

que ocorrem no mercado global. A sua orientação é, portanto, doméstica; o planejamento e 

desenvolvimento dos produtos são feitos para os clientes do próprio país e as decisões do mix 

de marketing são tomadas internamente. 

2. Marketing de Exportação: normalmente começa com pedidos encaminhados por clientes 

estrangeiros. O sucesso de longo prazo da empresa com relação às exportações depende da 

sua capacidade de enfrentar as barreiras encontradas no marketing internacional. Para que a 

empresa progrida para um estágio de internacionalização é necessário que: 

• a gerência tenha expectativas favoráveis de atratividade das exportações, tendo como base 

a experiência;  

• a empresa tenha acesso aos recursos-chave para assumir as tarefas relativas à exportação;  

•  a gerência esteja disposta a comprometer recursos adequados para as atividades de 

exportação.  
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A visão da empresa continua sendo etnocêntrica no marketing de exportação, apenas 

adaptando limitadamente os produtos do mercado doméstico para os clientes do mercado 

externo, sendo que a empresa  exporta excedentes e atende pedidos eventuais. Sinteticamente 

pode-se dizer que a orientação é etnocêntrica (o que é bom para o meu país é bom para o 

mundo), o planejamento e desenvolvimento de produtos são feitos em função, 

principalmente, das necessidades dos clientes do próprio país e as decisões do composto de 

marketing são tomadas na matriz. 

 

3. Marketing Internacional: neste estágio a empresa começa a buscar novas direções para o 

crescimento e a expansão. A orientação passa a ser policêntrica, com ênfase às adaptações do 

produto e do composto promocional aos mercados externos, buscando-se adequar a estratégia 

da empresa à cultura do país importador. A empresa pode atender às necessidades e desejos 

desses clientes internacionais de duas maneiras: 

•  a empresa pode alocar parte de sua capacidade de produção somente para exportação 

• a empresa pode produzir localmente.  

 

A empresa pode, ainda, adotar uma estratégia de marketing multidoméstico, caso venha a 

estabelecer subsidiárias em cada mercado externo de maneira independente. Isto ocorre 

quando os desejos dos consumidores diferem muito de mercado para mercado, sendo que as 

estratégias acabam sendo distintas. 

Neste caso a orientação é policêntrica, com uma estratégia diferente para cada país, seguindo 

a premissa de que os países são diferentes. Quanto ao planejamento do produto, o 

desenvolvimento se dá em função das necessidades dos clientes de cada país, assim como as 

decisões do mix de marketing são tomadas em cada país. 

 

4. Marketing Multinacional: ocorre quando a empresa vende seus produtos a muitos países 

espalhados pelo mundo. A administração passa a perceber o benefício da economia de escala 

em desenvolvimento de produtos, produção e marketing, consolidando algumas de suas 

atividades em bases regionais e não apenas nacionais, sugerindo que um grupo de países 

vizinhos possa ter comportamentos de consumo semelhantes. Assim, os custos envolvidos em 
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aspectos promocionais podem ser rateados entre as subsidiárias de uma determinada região. A 

organização pode, ainda, criar ou adquirir marcas regionais para sedimentar suas operações. 

A orientação neste caso é centrada na região, com uma estratégia diferente para cada região. 

O planejamento do produto se dá com o desenvolvimento de produtos padronizado dentro da 

região, mas não inter-regiões e as decisões do composto de marketing são tomadas em cada 

região. 

5. Marketing Global: a organização global difere da multinacional por atuar praticamente no 

mundo inteiro como se este fosse uma entidade única, consumindo os mesmos produtos. Ou 

seja, há um produto global com pequenas variações locais. O que conta aqui é a disposição de 

uma empresa em adotar uma perspectiva global, ao invés da nacional ou regional. O 

marketing global refere-se às empresas que enfatizam: 

• redução das ineficiências de custo e da duplicidade de esforços entre as suas subsidiárias 

nacionais e regionais; 

• oportunidades para a transferência de produtos, marcas e outras idéias para as suas 

subsidiárias; 

•  surgimento de clientes globais; e 

• a melhoria dos vínculos entre infra-estrutura de marketing nacional que levam ao 

desenvolvimento de uma infra-estrutura de marketing global.  

 

A orientação é sociocêntrica (global) e o planejamento do produto tem foco em um produto 

global, com variações locais (glocal). As decisões do composto de marketing são tomadas 

conjuntamente, com consulta mútua.  

 

Segundo Keegan e Green (1999), as empresas podem escolher entre quatro estratégias básicas 

para ingressar em mercados internacionais: exportação, licenciamento para o exterior, 

comercialização no exterior e produção e comercialização no exterior. O nível de risco e o grau 

de controle da empresa sobre o marketing internacional aumentam à medida que o envolvimento 

se aprofunda, lembrando que uma empresa pode usar mais de uma estratégia. Ainda segundo 

Keegan e Green (1999), para desenvolver uma estratégia de marketing internacional, a empresa 
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deve considerar, além da estratégia de ingresso no mercado internacional, as suas estratégias de 

produto e promoção, distribuição e preço. 

 

Com relação ao produto e promoção, pode-se escolher entre cinco estratégias para combinar uma 

estratégia de produto e promoção para um mercado estrangeiro específico. Estas estratégias estão 

centradas em dois pólos: estender a estratégia de produto e de promoção para mercados 

internacionais ou adaptar uma ou ambas para alcançar os requisitos específicos do mercado-alvo, 

conforme mostra a Figura 4 e é detalhado a seguir. 

Estratégia de Produto 

   

Mesmo 

produto 

 

Adaptação do 

produto 

 

Produto novo 

Estratégia 

de promoção 

Mesma promoção Extensão 

direta 

Adaptação 

 do produto 

 

Invenção 

 Promoção diferente Adaptação da 

promoção 

Adaptação 

dual 

de produtos 

 

Figura 4 – Estratégias alternativas internacionais de produto e promoção 

FONTE: KEEGAN E GREEN (1999) 

 

A estratégia de extensão direta (um produto, uma mensagem) é típica de empresas que empregam 

estratégias de marketing global, como a Coca-Cola, sendo que esta estratégia permite economias 

de escala em produção e marketing e um produto reconhecido universalmente por consumidores 

que viajam de um país para outro. 

 

Outras estratégias exigem adaptação de produtos, adaptação de promoção, ou ambas. Alguns 

veículos de lazer em alguns países podem representar meios de transporte importante em outros, 

por isto a mensagem promocional deve ser adaptada, mesmo que o produto permaneça imutável. 

Por outro lado, um produto pode ser promovido com sucesso em diferentes países, sendo 

reformulado para atender às condições climáticas e especificações diferentes, como é o caso da 

gasolina. Ainda em outros casos, tanto o produto como a mensagem promocional podem exigir 

uma adaptação dual para adequar-se às necessidades únicas de mercados internacionais 
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específicos, como no mercado do café, sendo que o Nescafé, por exemplo, apresenta diferentes 

misturas de cafés e campanhas promocionais distintas para atender às preferências do consumidor 

em países diferentes. 

 

A alternativa de invenção do produto ocorre quando a empresa desenvolve um produto 

inteiramente diferente para tirar vantagem das oportunidades específicas do mercado estrangeiro, 

por exemplo, um fabricante de eletrodomésticos pode ter uma máquina manual em um mercado e 

não ter este produto em outro mercado, onde é considerado obsoleto. 

 

Com relação à distribuição, pode-se dizer que é vital para o marketing externo. Canais próprios 

devem ser estabelecidos, controlando-se problemas de distribuição física ampla. Quem realiza 

negócios internacionais deve adaptar-se quando os sistemas de transporte e armazenamento dos 

países onde atuam são de baixa qualidade, ou até indisponíveis. As decisões de distribuição 

envolvem duas etapas, sendo que primeiro a empresa deve decidir-se por um método para entrar 

no mercado estrangeiro. Tão logo escolha um canal de entrada adequado, deve determinar como 

distribuir o produto dentro do mercado de outro país. 

 

Decisões na distribuição baseiam-se em muitos fatores, incluindo a natureza dos produtos da 

empresa, gostos e hábitos de compra do consumidor, concorrência no mercado e opções de 

transporte. À medida que as empresas ganham mais experiência em mercados estrangeiros, seus 

sistemas de distribuição podem evoluir.  Freqüentemente a chave do sucesso da estratégia de 

distribuição é compreender que os sistemas podem variar de país para país. 

 

Segundo Hill (2005), a forma como os produtos são distribuídos nos mercados internacionais é 

determinante para a estratégia de entrada da empresa. Um sistema de distribuição típico consiste 

de um canal que inclui um distribuidor atacadista e um varejista. Se uma empresa produz um bem 

em um país, pode vender diretamente ao consumidor, ao varejista ou ao distribuidor atacadista.  

A melhor estratégia é determinada pelos custos e benefícios de cada alternativa, que irá variar de 

um país para outro, dependendo da concentração do varejo, do número de intermediários entre a 

empresa e o consumidor e a exclusividade do canal de distribuição.  
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Segundo o autor Hill (2005), os sistemas de varejo costumam ser mais concentrados nos países 

desenvolvidos, mas por outro lado são fragmentados em muitos países em desenvolvimento, 

gerando desafios na distribuição como, por exemplo, no interior da China onde muitos produtos 

precisam ser entregues de bicicleta nos pequenos varejos, ou no Nepal, onde nem mesmo 

bicicletas têm acesso e os produtos são entregues por pessoas que carregam os pacotes de 

produtos nas costas.  

 

Outra característica refere-se ao número de intermediários entre a empresa e o consumidor. 

Segundo Hill (2005), quanto mais fragmentado é o sistema de varejo, maior é o número de 

intermediários, uma vez que isto gera uma tendência de atividades dos atacadistas atendendo aos 

pequenos varejistas para a distribuição de produtos, que é o que ocorre com os países em 

desenvolvimento. Já no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, onde o sistema de varejo é 

concentrado, os canais de distribuição são muito mais curtos, com menos intermediários, é 

comum a empresa negociar diretamente com os varejistas. 

 

Ainda segundo Hill (2005), um canal de distribuição exclusivo é um canal no qual é difícil para 

agentes externos terem acesso. A exclusividade de distribuição varia de um país para outro,  e 

depende da relação entre os agentes empresa, atacadistas e varejistas. 

 

Por fim, segundo Keegan e Green (1999), o preço pode ser um ingrediente crítico em uma 

estratégia de marketing global para mercados estrangeiros, os quais com freqüência impõem 

consideráveis restrições de natureza competitiva, econômica, política e legal. Um 

desenvolvimento importante na estratégia de preço para o marketing internacional foi o 

surgimento de organizações de marketing de commodities que buscam o controle de preços 

através de uma ação coletiva.  

 

Hill (2005) complementa esta visão, considerando três pontos relevantes para o estabelecimento 

de preços no mercado internacional: discriminação de preços, com uma mudança nos preços para 

o mesmo produto, mas em diferentes países; estratégia de precificação; fatores de 

regulamentação, tais como controle de preços pelo governo e regulamentações antidumping.  
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Segundo Hill (2005), a discriminação de preços ajuda a empresa a maximizar seus lucros, 

fazendo sentido a empresa cobrar preços diferentes pelos seus produtos, em diferentes países. Já a 

estratégia de definição dos preços envolve três aspectos diferentes: 

 

a. Preço predatório é o uso da variável preço como uma arma competitiva para colocar os 

competidores fracos fora do mercado e assim que consegue eliminar os competidores a 

empresa pode aumentar seus preços e obter altos retornos. Os japoneses, por exemplo, 

subsidiaram preços agressivos nos países estrangeiros, graças aos preços altos cobrados no 

mercado interno para televisores; 

b. Estratégia de precificação com multipontos diz respeito a estratégias em um mercado que 

impactam os preços dos concorrentes em outro mercado; 

c. A curva de experiência faz com que as empresas que já tenham passado por maior 

aprendizado possam cobrar preços mais baixos, mas com resultados garantidos pelas 

reduções nos custos advindos da experiência de atuação nos mercados. 

 

Ainda segundo Hill (2005), as habilidades das empresas ao fazerem discriminação de preços e 

definirem sua estratégia de precificação podem ser limitadas por regulamentações internacionais 

ou locais nos países de atuação, principalmente por políticas antidumping e políticas que 

promovem a competitividade em determinados países e/ou setores. Segundo Cannon e Yaprak 

(2000), de uma maneira geral, as intervenções diretas do governo tendem a criar problemas, 

mesmo quando é justificado pela necessidade de correção deste tipo de externalidades acima 

mencionadas.  

 

Segundo Engel e Blackwell (2000), um dos tópicos mais relevantes quando se trata do marketing 

internacional é se o marketing global pode ou não ser padronizado se o comportamento do 

consumidor está sujeito a universalidades culturais. Segundo o autor, a necessidade de estratégias 

de marketing globalizadas surge não apenas das características do mercado, mas também das 

características tecnológicas e organizacionais das empresas. Para competir, uma empresa deve 

usar tecnologia que não esteja limitada a fronteiras nacionais  e pessoal operando em 

organizações mundiais. As medidas de eficiência de marketing devem incluir participação no 
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mercado global, exigindo que as empresas entendam seu nicho de mercado em termos de clientes 

e não de segmentos geográficos. 

 

Desta forma, os autores destacam que muitas empresas que tiveram sucesso com marketing 

global focalizaram a segmentação intermercado - grupos de clientes que transcendem os 

mercados tradicionais geralmente definidos por fronteiras geográficas como as nações ou regiões 

do mundo, consistindo em pessoas que têm padrões semelhantes de comportamento, 

independentemente de onde morem.  Esta segmentação tem um papel chave no entendimento das 

semelhanças e diferenças entre os consumidores e países que se tornam a base da padronização 

de marketing e as organizações de marketing desejam esta padronização nos programas de 

marketing internacional. As características que estão associadas com o sucesso da segmentação 

intermercado incluem as seguintes: 

 

a. Combinar foco estratégico com diversidade geográfica. 

b. Enfatizar fatores como o valor do cliente. 

c. Misturar tecnologia e proximidade com os clientes. 

d. Confiar nas suas próprias competências técnicas. 

e. Criar interdependência mútua entre as empresas e seus empregados. 

 

Por outro lado, Engel e Blackwell (2000) afirmam que há quem defenda as estratégias de 

marketing diferentes em cada país do mundo, por produto e propaganda. Embora isto seja 

economicamente ineficiente e pouco prático, é preciso examinar as necessidades e desejos de 

mercados específicos e adaptar produtos, embalagens e propaganda com base nas diferenças entre 

mercados e nos padrões de comportamento de consumidores dos mercados-alvo. Portanto, operar 

globalmente e agir localmente tornou-se a escolha de muitas empresas, no que tange ao 

marketing. 
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4.4. Estratégia de empresas em mercados populares internacionais  

 

A partir das teorias apresentadas anteriormente neste capítulo sobre internacionalização como 

estratégia de crescimento e suas diferentes abordagens e dimensões, pretende-se analisar uma 

abordagem estratégica adequada para a internacionalização de empresas para atuação nos 

mercados populares internacionais.  

 

Da mesma forma que não foi possível encontrar uma definição para os mercados populares 

internacionais, havendo diferentes abordagens, também os conceitos sobre internacionalização 

para estes mercados não estão consolidados. Por outro lado, há uma série de análises sobre a 

internacionalização para mercados emergentes e também para mercados da base da pirâmide, que 

podem ser utilizados neste trabalho de forma a complementar o referencial teórico e construir um 

arcabouço para a pesquisa, uma vez que são considerados adequados para o mercado analisado. 

Embora se utilizem de diferentes terminologias, o importante é entender os principais conceitos 

que estão por trás da atuação das empresas nestes mercados e das análises feitas por especialistas.  

 

O fato é que as organizações têm percebido o potencial dos mercados de baixa renda e segundo 

Kirkbride e Ward  (2001), o futuro de muitos setores não está nos países desenvolvidos, mas sim 

em países emergentes como o Brasil, China e Índia, entre outros.  Entretanto, estes mercados 

podem representar um pesadelo para as empresas que atuam internacionalmente, devido aos 

desafios que representam com relação às restrições legais e políticas (sistema legal que falha ao 

proteger contratos, problemas com capital intelectual e insistência com associações locais); 

dificuldades em se obter informações de mercado; altos custos de transportes devido à pobre 

infra-estrutura e canais de distribuição complicados e dominados por relacionamentos locais. 

 

Apesar destes desafios, alguns executivos de empresas globais têm em mente que podem exportar 

seus modelos de negócios ao redor do mundo.  Um erro comum tem sido com relação à avaliação 

do tamanho e natureza destes mercados, sendo que os segmentos globais nos mercados 

emergentes têm se mostrado menores do que as estimativas iniciais das empresas e os 

competidores locais são mais agressivos do que esperado. Os competidores globais têm falhado 

nestes mercados por acharem que os consumidores dos mercados emergentes teriam um 
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comportamento semelhante ao dos consumidores dos mercados já desenvolvidos (KIRKBRIDE e 

WARD, 2001). 

 

Complementando esta visão sobre a competitividade dos concorrentes locais, segundo Khanna e 

Palepu (2006), a maioria dos países em desenvolvimento carece de uma certa infra-estrutura que 

faz um mercado funcionar de modo eficiente, com vãos institucionais. Quando uma 

multinacional de um país desenvolvido vai explorar oportunidades em mercados emergentes, 

enfrenta as mesmas lacunas institucionais impostas aos rivais locais, porém os executivos das 

multinacionais estão menos preparados para lidar com estas lacunas, enfrentando dificuldades 

para lidar com parceiros menos confiáveis na cadeia de suprimentos e pesquisas de mercado 

pouco estruturadas, por exemplo. Já os gestores de empresas locais sabem lidar com estas lacunas 

institucionais, pois já vêm fazendo isto há anos e essa familiaridade com o contexto local permite 

que sejam mais eficazes em identificar e satisfazer as necessidades do consumidor.  

 

Também ocorre que as empresas de mercados emergentes também  podem buscar capital e 

recursos humanos em países desenvolvidos, tornando-se mais competitivas. Além disso, as 

multinacionais muitas vezes hesitam em adaptar seus produtos, serviços e comunicação para 

atender preferências locais, sobretudo porque as oportunidades em um país destes tendem a ser 

relativamente modestas e arriscadas, segundo Khanna e Palepu (2006). Por outro lado, as 

empresas locais não enfrentam as mesmas limitações, sobretudo porque atuam em poucos 

mercados e quando elevam a qualidade de seu produto ou serviço, as empresas de mercados 

emergentes conseguem atender a clientes domésticos tão bem quanto, ou até melhor, do que as 

empresas multinacionais, representando forte concorrência. 

 

Por outro lado, segundo Khanna e Palepu (2006), a estrutura de mercado em países em 

desenvolvimento  ajuda empresas locais a contrabalançar o poder de rivais multinacionais.  A 

maioria dos mercados dos produtos  tem quatro níveis distintos, a saber: 

a.  Um segmento de consumidores globais, que buscam produtos com qualidade e recursos 

globais, dispostos a pagar preços globais; 

b.  Um segmento “glocal” que exige bens de qualidade global, mas com recursos locais, ou seja, 

com preços inferiores aos globais; 
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c.  Um segmento local, que quer produtos locais com características e preços locais; 

d.  Um segmento na base da pirâmide, com condições de comprar apenas os produtos mais 

baratos. 

 

Devido às lacunas institucionais antes mencionadas, as multinacionais concentram sua atuação no 

segmento global, deixando o nível local sob domínio de empresas locais, mas há imensas 

oportunidades na base da pirâmide, sendo que para explorá-las é preciso ter estratégias distintas. 

Nestes mercados, as empresas locais utilizam principalmente uma das três seguintes estratégias: 

 

a.  Explorar conhecimentos de mercados e produtos – as empresas de países emergentes viram 

uma potência por conhecer bem os mercados locais de produtos e exploram a semelhança 

com mercados geograficamente próximos e em expansão para crescer além das próprias 

fronteiras; segundo  Khanna e Palepu (2006), estas empresas se voltam de modo instintivo 

para oportunidades em outros mercados emergentes por possuírem a capacitação necessária 

para explorá-las, graças a seu conhecimento de produtos e base de custos. Entretanto, não se 

contentam em atuar somente em países em desenvolvimento e ao entrarem em mercados mais 

avançados, tendem a evitar a disputa direta com as estrangeiras, buscando nichos de mercado, 

se expandindo gradativamente. 

  

b.  Explorar a familiaridade com mercados de recursos – certas empresas de países emergentes 

conquistaram vantagens competitivas graças ao conhecimento dos fatores locais de produção 

(mercados de talentos e capitais), o que não permitiu que atendessem aos consumidores 

interno e externo com custos eficazes. À medida que crescem, estas empresas se expandem de 

três maneiras – com a busca de clientes em mercados avançados, que possam ser atendidos de 

sua base de origem; outros países em desenvolvimento com recursos semelhantes e por fim, 

ascendem na cadeia de valor, comercializando produtos com a própria marca ou solução para 

segmentos de nicho. 

 

c.  Tratar lacunas institucionais como oportunidades de negócios – a terceira oportunidade de 

formação de gigantes emergentes surge quando uma iniciativa privada preenche lacunas 

institucionais.  
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Assim como destacam Khanna e Palepu (2006) que a atuação internacional das empresas 

multinacionais nas economias emergentes deve requerer abordagens estratégicas diferentes e 

específicas, para lidar com estas lacunas institucionais e competição local,  London e Hart (2004) 

também enfatizam que são necessárias estratégias diferentes para lidar com as economias 

emergentes, sendo preciso considerar a existência de uma economia formal e informal, 

característica destes países.  

 

Já desde o início da década de 90, Cavusgil e Ghauri (1990) abordam esta mesma questão. 

Segundo os autores, os países do terceiro mundo representavam um excelente potencial para as 

empresas, entretanto seria necessário promover mudanças em suas estratégias para atenderem a 

estes mercados, assim como para se prepararem para uma competição que, segundo os autores, 

deveria se acirrar. Segundo os autores, há três importantes pontos que devem ser considerados 

pelos executivos para estarem preparados aos desafios apresentados pelos países do terceiro 

mundo. O primeiro ponto é que há uma necessidade de se conhecer melhor os consumidores 

destes países, sendo que adquirir uma familiaridade com os agentes destes países é essencial para 

se obter sucesso aproveitando estas oportunidades do mercado. 

 

Segundo Cavusgil e Ghauri (1990), o segundo ponto relevante para os executivos é reconhecerem 

que as estratégias e táticas de negociação que funcionam nos países desenvolvidos não deverão 

funcionar nos países do terceiro mundo, sendo necessário desenvolver abordagens de negociação 

adequadas para cada país, estratégias de entrada e estabelecimento nos países, assim como 

estratégias de marketing. Por fim, os executivos, para terem sucesso nestes mercados, deverão 

desenvolver algumas habilidades de sensibilidade com relação a outras culturas, empatia, 

tolerância e flexibilidade, sem julgar sua contrapartida à luz de seus próprios padrões. 

 

Segundo analisado por London e Hart (2004), De Soto (2000) e Choi, Lee e Millar (1999), na 

economia informal as relações são fundadas principalmente nos contratos sociais (e não legais) e 

as organizações com mais experiência e conhecimento em atender a estes mercados (governo e 

sociedade civil) têm uma orientação social forte. Para que as empresas passem a atuar com 

sucesso neste mercado, é preciso que adquiram a capacidade de entender e apreciar os benefícios 
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de uma infra-estrutura social existente.  De fato, empresas que valorizam e alavancam o capital 

social existente nos mercados de baixa renda têm alcançado sucesso, segundo London e Hart 

(2004).  

 

Kuada e Sorensen (2000) afirmam que negociar com países em desenvolvimento poderia trazer 

altos custos de transação, uma vez que há uma necessidade de monitoramento constante e intenso 

dos negócios, dadas as frágeis instituições legais. Entretanto, estes mesmos autores afirmam que 

há críticas em relação a esta teoria, uma vez que as transações ocorrem em um contexto social, 

onde as normas sociais e a confiança podem reduzir a necessidade de monitoramento e, 

conseqüentemente, os custos de transação. 

 

Outro ponto abordado por London e Hart (2004) refere-se ao fato das empresas multinacionais, 

na maioria das vezes, procurarem grandes empresas e governo como parceiros nos mercados 

emergentes, a fim de proteger tecnologias e conhecimentos patenteados. No entanto, o 

desenvolvimento econômico na base da pirâmide não deve seguir os mesmos padrões conhecidos 

e encontrados nos países em desenvolvimento. Organizações não lucrativas e outras instituições 

orientadas para a sociedade devem ter um importante papel no desenvolvimento destes negócios, 

especialmente em países em desenvolvimento. 

 

Finalmente, segundo London e Hart (2004), há um aumento na pressão para que as empresas 

incorporem questões sociais globais em sua gestão, tais como erradicação da pobreza e proteção 

ambiental nos países desenvolvidos, sendo que será necessário um modelo de desenvolvimento 

diferente do que foi feito nos países desenvolvidos. Espera-se das empresas internacionais uma 

consideração sobre os impactos social e ambiental sobre suas atividades. Empresas que não 

tenham a capacidade de apreciar e criar valor social, envolvendo-se com a infra-estrutura social 

das sociedades em que atua, falharão ao conquistar sua responsabilidade junto à sociedade. 

 

Conforme anteriormente mencionado, segundo London e Hart (2004), deve ser mais apropriado 

para as empresas que querem atuar nos mercados emergentes desenvolver estratégias conforme a 

renda, envolvendo a classe média e pobres ao redor do mundo. Consequentemente, entrar nos 

mercados da bases da pirâmide requer uma capacidade global além das habilidades adaptáveis, da 
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receptividade nacional ou do controle centralizado inerente à eficiência global.  A estratégia de 

marketing de entrada nestes mercados está além da importação de modelos de negócios baseados 

na extração de conhecimento e nos fluxos de recursos protegidos e controlados. 

 
Quadro 2 – Características dos mercados emergentes e implicações estratégicas 

 
Características Implicação Estratégica 

Existência de forte economia 

informal, onde contratos e 

instituições sociais dominam 

Desenvolver a capacidade de entender e apreciar os benefícios de uma infra-

estrutura social existente e alavancar o capital social para gerar negócios 

Parceiros tradicionais (governo e 

grandes empresas) carecem de 

experiência relevante 

Desenvolver parcerias com organizações sem fins lucrativos e instituições 

orientadas para a sociedade que tragam  conhecimento e experiência de 

atuação neste mercado, necessários para o sucesso 

Desempenho social é relevante para 

as empresas e esperado nestes 

mercados 

Considerar os impactos social e ambiental sobre suas atividades, criar valor 

social e envolver-se com a infra-estrutura social das  sociedades em que atua 

FONTE: ADAPTADO DE  LONDON E HART (2004) 

 

A partir de análise de casos, London e Hart (2004) mostram importantes diferenças entre os 

mercados de baixa renda nos países emergentes e os mercados do topo da pirâmide envolvendo 

riqueza e elite. Os resultados da pesquisa mostram algumas limitações do modelo transnacional 

para as empresas interessadas em explorar os mercados da base da pirâmide, além de haver 

fatores críticos de sucesso para a entrada nestes mercados emergentes de baixa renda.  

 

Com relação à limitação dos modelos transnacionais, London e Hart (2004) afirmam que a 

adoção deste modelo, combinada à articulação das capacidades globais das multinacionais não 

são suficientes para atingir este mercado, sendo necessária uma capacidade adicional para atender 

a estes mercados de forma bem-sucedida. Desta forma, os autores apresentam quatro proposições 

fundamentais: 

 

a. mercados de alta renda e de baixa renda requerem estratégias diferentes, assim como  

diferentes combinações de capacidades para atendê-los; 

b. as capacitações tradicionais em integração global e receptividade nacional podem inibir a 

efetividade das ações; 
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c. as empresas não podem confiar na transferência ou proteção do limite do conhecimento e dos 

recursos desenvolvidos nos mercados de alta renda e 

d. as empresas irão precisar de uma capacitação adicional além da eficiência global, 

receptividade nacional e transferência de conhecimento existente, que são utilizados de forma 

bem-sucedida nos mercados de alta renda. 

 

Para explorar quais os fatores que contribuem para as estratégias bem-sucedidas na base da 

pirâmide, os autores London e Hart (2004) analisaram 24 casos de empresas multinacionais e os 

resultados apontam para alguns fatores críticos:  

 

a.  Necessidade de entender o contexto social e travar colaboração com parceiros não 

tradicionais 

Segundo os autores, considerar informações advindas da sociedade civil, grupos comunitários 

locais e setor público auxilia as empresas a entenderem e alavancarem as forças sociais 

existentes nestes ambientes de negócio. Com o suporte destas organizações, as empresas 

podem garantir um importante acesso a financiamento, legitimidade e fontes de 

conhecimento. 

Geralmente as iniciativas de parcerias nestes países falham ao se ignorar o contexto social, 

sem a geração de benefícios e incentivos econômicos e sociais mútuos. 

 

b. Construir novas soluções para os clientes a partir da base 

Nestes mercados é preciso mais do que adaptar soluções pré-existentes à condições locais, 

conforme defendido na literatura existente de estratégia global (BARTLETT AND GOSHAL, 

1989). Segundo London e Hart (2004), é preciso acessar informações de um contexto que é 

específico, com uma abordagem mais participativa onde as partes envolvidas compartilham 

informações.  

A entrada nestes mercados é beneficiada com a identificação de parceiros locais que podem 

contribuir ativamente por meio da adição de conteúdo ao desenho do produto, 

proporcionando flexibilidade  também na forma como o produto final ou serviço podem ser 

divulgados e distribuídos. Os parceiros podem auxiliar na determinação do preço de venda, 

para então desenvolver um produto ou serviço adequado, assim como um modelo de negócios 
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que atenda às necessidades funcionais esperadas e ofereça uma margem de lucro aceitável 

para negócios com altos volumes. Geralmente as empresas falham ao fazer simples 

adaptações incrementais aos seus produtos existentes, vendendo uma versão mais barata dos 

produtos tradicionais, sendo que com esta estratégia as empresas capturam alguns 

consumidores mais sensíveis a preço, mas sem atingir a base da pirâmide, sendo que o ideal é 

desenvolver um produto adequado para a vasta população de baixa renda, utilizando parceiros 

locais que entendam as funcionalidades esperadas e desejadas pelos consumidores. 

 

c. Desenvolver capacidade local, compartilhando recursos 

Segundo London e Hart (2004), as empresas interessadas nos mercados populares  devem 

considerar o desempenho social  e o compartilhamento de recursos além das fronteiras da 

empresa, construindo capacidade local, para serem bem-sucedidas. Não devem considerar 

somente o foco em integração global, aceitação nacional e aprendizado global, que levam ao 

compartilhamento de recursos e maximização dos benefícios econômicos somente nas 

fronteiras internas da empresa.  Algumas iniciativas interessantes podem ser: programas de 

treinamento para empreendedores locais, fornecimento de serviços básicos para preencher 

lacunas na infra-estrutura local e parcerias para capacitação de instituições locais, que não 

necessariamente exigem grandes investimentos financeiros. 

Segundo Meyer (2004), a interação das multinacionais com as economias emergentes deve 

trazer benefícios para as empresas e indivíduos locais, por meio das externalidades. No 

entanto, os objetivos das multinacionais é maximizar o lucro, portanto não estão interessadas 

em criar benefícios para os outros, sem que tenham vantagens com isto. A criação de 

externalidades positivas a partir dos investidores estrangeiros depende dos seus custos de 

oportunidade de compartilhar conhecimento  e os custos de transação  de estabelecer barreiras 

para os fluxos de conhecimento.  

 

As empresas devem superar diferenças organizacionais para convencer uma diversidade de 

grupos de interesse e criar relacionamentos com parceiros não–tradicionais como grupos 

comunitários, organizações sem fins lucrativos e empreendedores locais, conforme indicado por 

London e Rondinelli, 2003 (apud London e Hart, 2004), a fim de construir uma capacidade 

conjunta com instituições locais. Para tanto, deve haver transparência, habilidade de entender e 
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valorizar as condições locais e de reconhecer e alcançar o desempenho social que os parceiros 

esperam e valorizam. 

 

Os autores London e Hart (2004), assim como Ricart et. al (2004), Peng e Luo (2000) e Khanna e 

Rivkin (2001) ressaltam a importância  das alianças e relacionamento com agentes locais para o 

sucesso na atuação nas economias emergentes.  

 

Outra implicação é que a vantagem competitiva é oriunda do desenvolvimento de confiança, 

capital social e limites mais permeáveis do que em proteção de propriedade tecnológica pré-

existente e propriedade intelectual, devido à estrutura institucional destes mercados. 

 

London e Hart (2004) apresentam uma outra implicação que refere-se ao ambiente de negócios 

local, sendo que os empreendimentos bem sucedidos não assumem que o ambiente se tornará 

mais semelhantes aos mercados desenvolvidos, ao longo do tempo; pelo contrário, negócios bem-

sucedidos desenvolvem um profundo entendimento do ambiente local e focam na geração de 

negócios a partir da base, identificando, alavancando e construindo uma infra-estrutura local. 

 

Os fatores críticos apontados por London e Hart (2004) são relevantes para a definição sobre a 

forma de entrada da empresa nos mercados. Outros autores que abordaram este tema, com um 

enfoque diferente foram Cui e Lui (2005), sendo que estes analisam a ordem de entrada e o 

desempenho das empresas multinacionais nos mercados emergentes. 

 

Segundo Cui e Lui (2005), muitos estudos sobre a ordem de entrada nos mercados mostram as 

vantagens dos primeiros entrantes nos mercados para conseguirem vantagens competitivas. 

Segundo estes autores, pesquisadores acreditam que os pioneiros conseguem vantagens pois 

aproveitam os recursos e oportunidades, introduzindo melhores tecnologias e têm economias de 

larga escala, além de compras repetidas pelos clientes nos novos mercados. 

 

Recentemente muitas multinacionais têm entrado nos países emergentes procurando por 

oportunidades de crescimento de seus negócios e segundo Cui e Lui (2005), embora haja 

diferenças nos custos e benefícios nas estratégias dos primeiros entrantes e nos entrantes tardios, 



 

 

107

essas diferenças parecem ser ainda mais pronunciadas nos mercados emergentes, com grandes 

ameaças e oportunidades para os pioneiros. Muitos estudos têm mostrado a existência de 

vantagens para os primeiros entrantes nos mercados emergentes, em temos de participação no 

mercado e resultados financeiros, embora também apresentem problemas com desenvolvimento 

tecnológico, mudanças nos gostos dos clientes e problemas com os parceiros de joint ventures.  

 

As pesquisas realizadas por Cui e Lui (2005) mostram que esta visão de que os primeiros 

entrantes têm sempre vantagens deve ser vista com cautela, uma vez que o mérito das estratégias 

dos primeiros entrantes em comparação às dos entrantes tardios precisa ser avaliado com 

complexas análises, especialmente nos mercados emergentes. Embora os riscos, desafios e 

dificuldades de operação nestes mercados mais voláteis sejam considerados de forma exagerada 

pelas empresas, muitas vezes os primeiros entrantes precisam arcar com custos de construir infra-

estrutura, educar os consumidores e ter uma operação eficiente para aquele mercado. Por outro 

lado desfrutam  de preciosos benefícios oferecidos pelos parceiros locais, tais como 

conhecimento do mercado e dos canais de distribuição. 

 

Como nem todas as empresas podem ou querem ser pioneiras, os seguidores ou entrantes tardios 

não estão fadados a um desempenho inferior. Para superar suas desvantagens, estas empresas 

precisam adaptar seus investimentos e estratégias de tal forma a recuperar o tempo e vantagens já 

obtidas pelas empresas pioneiras. Além disto, grandes empresas seguidoras podem passar as 

pioneiras ao longo do tempo, aprendendo com seus erros, tendo custos menores e produtos de 

melhor qualidade. Desta forma, não há uma resposta única para a estratégia de entrada das 

empresas nos mercados emergentes, sendo necessária uma análise complexa no contexto do setor 

em que se atua. 

 

Cabe apresentar, após estas visões de London e Hart (2004) e Cui e Lui (2005), a abordagem de 

Prahalad (2005), que apresenta especificidades dos mercados de baixa renda com ênfase para a 

necessidade de inovação dos produtos e processos para atuação nestes mercados, por meio de 12 

princípios: 

 

1. Redefinição da relação preço – desempenho conhecida nos países desenvolvidos; 



 

 

108

2. Soluções híbridas: uso de tecnologias avançadas, mas considerando uma infra-estrutura 

limitada; 

3. Ganho de escala com soluções adaptáveis em diferentes mercados da base da pirâmide; 

4. Produtos ecologicamente sustentáveis, com redução dos recursos utilizados na produção; 

5. Reavaliar a funcionalidade dos produtos, buscando adequá-las às necessidades locais; 

6. Inovação de processos, além de produtos; 

7. Adaptar o trabalho às aptidões existentes; 

8. Educação, interface e acesso aos clientes inovadores, promovendo uma ambientação dos 

clientes com o uso dos produtos; 

9. Criar produtos resistentes à existência de uma infra-estrutura hostil; 

10. Criar sistemas de interface adequados a consumidores com características heterogêneas; 

11. Criar um sistema de distribuição efetiva e de baixos custos e 

12. Ampliar as plataformas tecnológicas para incorporar novas particularidades. 

 

Ricart et al (2004) complementam as visões dos autores antes citados, com algumas conclusões 

sobre os mercados da base da pirâmide, a partir de pesquisas e estudos de casos analisados.  

Sinteticamente os autores apresentam os seguintes pontos: 

 

• Adaptações incrementais nas tecnologias e produtos existentes não são efetivas para atender à 

base da pirâmide, sendo necessário desenvolver novas soluções, com a participação de 

agentes locais; 

• A base da pirâmide força as multinacionais a repensarem seus modelos de negócios, havendo 

necessidade de profundas mudanças; 

• A base da pirâmide também parece demandar um modelo de negócios diferente do adotado 

atualmente pelas multinacionais; 

• É preciso construir um relacionamento com os governos locais, pequenos empresários e 

organizações não lucrativas, ao invés de depender de governos centrais e grandes empresas 

locais; 

• Construir o relacionamento diretamente no âmbito local  contribui para o capital social 

necessário, assim como para suprir a falta de instituições formais (como falta de uma lei 

rígida de propriedade intelectual, por exemplo); 
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• A base da pirâmide oferece oportunidades para o desenvolvimento de novas tecnologias; 

• Estes mercados parecem ser interessantes para tecnologias disruptivas que reduzem o 

consumo de recursos e ampliam os benefícios sociais; 

• Os modelos de negócios desenvolvidos na base da pirâmide têm o potencial de serem 

lucrativos nos mercados de alta renda, uma vez que devem reduzir custos. 

 

Cabe ainda apresentar a abordagem dos autores  Khanna, Palepu e Sinha (2005) sobre a atuação 

das multinacionais em países emergentes e a avaliação que é feita pelas empresas multinacionais 

sobre estes países, para a sua entrada nestes mercados. 

 

Khanna, Palepu e Sinha (2005) afirmam que muitas multinacionais estão falhando ao desenvolver 

estratégias para os mercados emergentes.  Parte dos problemas, segundo os autores, é a falta de 

intermediários especializados, sistemas regulatórios e mecanismos de obrigações contratuais em 

mercados emergentes, que os autores denominam de lacunas institucionais. Devido a estas 

lacunas institucionais, muitas empresas multinacionais têm apresentado um fraco desempenho 

nos países em desenvolvimento, fazendo com que muitas empresas evitem atuar nestes mercados, 

quando elas deveriam estar mais próximas. Além disto, empresas transnacionais de países 

emergentes têm entrado nos EUA e Europa com estratégias de baixo custo, como o grupo chinês 

Haier. 

 

Os autores destacam que os executivos não devem assumir que podem fazer negócios nos 

mercados emergentes do mesmo modo que o fazem nos países desenvolvidos. Isto é porque a 

qualidade da infra-estrutura de mercado varia amplamente de um país para outro. De uma 

maneira geral, economias avançadas têm características comuns com relação às instituições. 

Empresas bem sucedidas lidam com as lacunas institucionais e conseguem desenvolver 

estratégias para fazer negócios nos mercados emergentes que são diferentes daquelas utilizadas 

nos seus países de origem, assim como novas formas de implementar estas estratégias. Elas 

também adaptam suas abordagens ao contexto institucional das diferentes nações. Por outro lado, 

empresas que têm problemas para entender as diferenças institucionais entre os países têm 

dificuldade para escolher os melhores mercados para entrarem, selecionar as estratégias ótimas e 

operarem em mercados emergentes. 



 

 

110

 

Khanna, Palepu e Sinha (2005) afirmam que é importante entender porque as empresas 

freqüentemente focam nos países errados ou adotam estratégias de globalização inadequadas. 

Empresas que escolhem novos mercados para atuar sistematicamente utilizam ferramentas como 

análise de portfólio de países e taxas de risco político, que focam nos lucros potenciais de fazer 

negócios em países desenvolvidos. Em dezembro de 2004, uma pesquisa realizada pela 

McKinsey Global Survey, apud Khanna, Palepu e Sinha (2005), mostrou que 61% dos 9.750 

executivos consultados priorizam o tamanho de mercado para entrada em novos mercados, sendo 

que apenas 13% priorizam o contexto institucional. 

 

Os executivos geralmente analisam PIB, taxas de crescimento da renda per capita, composição 

populacional e taxas de crescimento, taxas de câmbio e renda PPP (purchasing power parity, ou 

paridade de poder de compra). Para completar estes dados, os executivos consideram indicadores 

de governança, taxas de corrupção, peso dos mercados emergentes nos fundos de investimento e 

projeções sobre transições políticas. Em 2003, segundo estes critérios, Brasil, Índia, China e 

Rússia apareceram similares com relação a diversos índices. Entretanto, os fatores críticos de 

sucesso em cada um destes países são diferentes. 

 

Neste contexto, Khanna, Palepu e Sinha (2005) apresentam um modelo de análise para um 

melhor entendimento das diferenças entre as infra-estruturas de mercado dos países. O modelo 

envolve a análise de cinco fatores: sistemas político e social; abertura da economia; mercado de 

produtos; mercado de trabalho e mercado de capital. Detalhando estes cinco fatores, temos: 

 

1. Sistemas político e social: os sistemas políticos dos países afetam seus mercados de produtos, 

mercado de trabalho e também o mercado de capitais. As relações entre grupos éticos, 

regionais e lingüísticos nos países emergentes também afetam os investidores estrangeiros. 

Desta forma, é importante que os executivos identifiquem os centros de poder em cada país, 

tais quais burocracia, mídia, sociedade civil, traçando estratégias a partir desta identificação.  

 

2. Abertura da economia: geralmente os executivos preferem ir para economias abertas, 

acreditando que estas economias são mais receptivas às empresas multinacionais. Entretanto, 
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o conceito de economia aberta pode decepcionar, uma vez que também deve ser considerada 

a abertura às idéias estrangeiras, que podem facilitar ou dificultar a entradas das empresas 

multinacionais nos diferentes países emergentes. Quanto mais uma economia for 

economicamente aberta, maior será o número de intermediários globais operando nestes 

países. As empresas multinacionais, entretanto, deverão achar mais fácil atuar em mercados 

mais abertos porque elas poderão utilizar os serviços de intermediários globais e locais. 

Entretanto, a abertura da economia pode ser uma faca de dois gumes: um  governo que aceita 

que empresas locais acessem o mercado global de capitais neutraliza uma vantagem relevante 

das empresas estrangeiras. 

 

3. Mercado de produtos: os países em desenvolvimento abriram suas economias e cresceram 

rapidamente durante a década de 90, mas as empresas ainda enfrentam dificuldades para obter 

informações sobre os consumidores, especialmente os de baixa renda, sendo que pesquisa de 

mercado e propaganda estão ainda no início, sendo difícil encontrar bases de informações 

aprofundadas ou padrões de consumo que permitam às empresas segmentar os consumidores 

como nos mercados desenvolvidos. 

 

4. Mercado de trabalho: apesar das numerosas populações dos mercados emergentes, as 

multinacionais usualmente têm problemas para recrutar executivos e outros trabalhadores  

capacitados, pela dificuldade de encontrar os talentos. Há relativamente poucas empresas que 

fazem recrutamento nos países de baixa renda, e quando existem são voltadas para executivos 

de alto escalão, sendo difícil para as multinacionais localizarem executivos médios, 

engenheiros e supervisores de fábrica. As faculdades de engenharia, administração e 

instituições de treinamento têm proliferado, mas apesar de algumas pequenas exceções, as 

empresas não sabem se estas escolas têm formado trabalhadores e gerentes bem  capacitados.  

 

5. Mercado de capital: empresas multinacionais nos mercados emergentes não têm informações 

apuradas sobre o mercado e empresas. É difícil obter informações sobre crédito e 

pagamentos. A governança corporativa também é relativamente fraca nestes países e 

empresas transnacionais não podem confiar em sues parceiros para aderirem às leis locais e 

acordos de joint venture.  
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Fazendo uma aplicação deste modelo analítico aos países Brasil, China, Índia e Rússia, os autores 

Khanna, Palepu e Sinha (2005) mostram as diferenças existentes entre os países com relação a 

todos estes fatores, pouco perceptíveis nas análises tradicionais. Estas análises podem impactar 

fortemente as decisões das empresas com relação ao seu escopo geográfico e suas estratégias de 

atuação.  

 

A partir destas diferenças, comparando as características dos países, as empresas podem escolher 

entre três diferentes estratégias: podem adaptar seu modelo de negócio para os países, mas 

mantendo seus valores essenciais; podem tentar mudar os contextos dos países ou podem ficar 

fora dos países, uma vez que adaptar suas estratégias pode ser pouco econômico ou pouco 

prático. 

 

Complementando e confirmando esta visão, Kirsch, Laird e Evans (2000), após realizarem 

pesquisa com as 6 maiores empresas de contabilidade da Europa, analisaram os fatores 

determinantes para a empresa escolher entrar em um determinando mercado emergente. Os 

respondentes indicaram os seguintes fatores, pela ordem de importância: tamanho do mercado e 

potencial que representa; estabilidade política; disponibilidade e qualificação da mão-de-obra 

local; nível de taxação dos negócios; habilidade de treinar gerentes locais; estabilidade da moeda 

nacional; sofisticação das telecomunicações do País.  

 

A variável estratégica sobre a determinação dos mercados é relevante para a internacionalização 

das empresas junto aos mercados populares globais. O tema foi abordado por  Cardoso (2005), 

que apresenta uma classificação dos 20 principais mercados emergentes potenciais para as 

empresas brasileiras,  conforme mostra o Quadro 3 a seguir. 

 

Segundo Cardoso (2005), a análise do ranking encontrado reforça a percepção de que há 

diversidade entre os países, ou seja, simplesmente ordenar os países não é o suficiente para 

fornecer informações que ajudem as empresas na tomada de decisão estratégica, sendo  

necessário segmentar os países segundo suas características comuns, de forma a agrupá-los e 

assim facilitar a identificação de estratégias de atuação internacional em cada um deles.  
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Quadro 3 - Mercados internacionais de bens populares mais atrativos para empresas brasileiras 

 
RANKING 

1)  Argentina 11) Uruguai  

2) China 12) África do Sul 

3) Colômbia 13) Turquia 

4) México 14) Irã 

5) Índia 15) Polônia 

6) Chile 16) Argélia 

7) Rússia 17) Arábia Saudita 

8) Peru 18) Indonésia 

9) Paraguai 19) Tailândia 

10) Venezuela 20) Bolívia 

     FONTE: CARDOSO (2005) 
 
 
Agrupando os países segundo suas distâncias culturais, administrativas, geográficas e 

econômicas, Cardoso (2005), indica quatro grupos, conforme apresentado no  Quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 - Agrupamento por características culturais, administrativas, geográficas e econômicas dos 20 
mercados com maior potencial popular 

 
Grupo A – Baixa distância cultural e geográfica em 
relação ao Brasil. 

Grupo B – Média-alta distância geográfica, média 
distância cultural, grandes mercados internos. 

Argentina 
Colômbia 
México 
Chile 
Peru 
Paraguai 
Venezuela 
Uruguai 
Bolívia 

África do Sul 
Polônia 

Grupo C – Alta distância geográfica e cultural 
relativa ao Brasil, e baixa distância cultural e 
administrativa interna ao grupo 

Grupo D – Alta distância geográfica e cultural, 
grandes mercados internos e alta distância cultural e 
administrativa interna ao grupo. 

Turquia 
Argélia 
Arábia Saudita 
Irã 

China 
Índia 
Rússia 
Indonésia 
Tailândia 

 FONTE: CARDOSO (2005) 
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O primeiro grupo denominado “Grupo A”, é composto por países latino-americanos, com grande 

proximidade cultural e geográfica em relação ao Brasil. Alguns, no caso dos países do Mercosul, 

também têm proximidade administrativa. Os aspectos culturais são também comuns entre os 

membros deste grupo. A língua espanhola e a religião cristã são aspectos cultuais comuns entres 

este os países do grupo. No aspecto administrativo todos foram colonizados pela Espanha, e por 

isso dividem status de ex-colônias daquele país. Outro aspecto relativo relevante é a existência de 

blocos comerciais sendo que três pertencem ao Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai), quatro 

deles fazem parte do Pacto Andino (Chile, Colômbia, Peru e Venezuela) e todos estão envolvidos 

na negociação da ALCA. 

 

O “Grupo B” é composto por países que têm média distância geográfica em relação ao Brasil. No 

que tange ao aspecto cultural, eles possuem pouca semelhança cultural, normalmente religião. 

Não têm nenhum vínculo em termos administrativos. Sua característica comum é o grande 

mercado interno que possuem. 

 

Há grande distância entre o “Grupo C” e o Brasil em praticamente todos os aspectos relevantes. 

Têm grande distância geográfica e nenhuma relação administrativa. Entretanto este grupo guarda 

grandes semelhanças internas. São extremamente unidos no que tange à religião e dividem 

características geográficas muito similares. Administrativamente, fazem parte da liga árabe.  

 

O último agrupamento de países, denominados “Grupo D”, são os que guardam maiores 

distâncias com o Brasil. São os mais distantes geograficamente. Não têm nenhuma característica 

cultural e administrativa em relação ao Brasil. Por outro lado, sua característica comum é estarem 

entre os maiores mercados internos mundiais, mesmo quando comparados com os países 

desenvolvidos. 

 

Segundo Barretto e Da Rocha (2001), a maioria dos investimentos estrangeiros diretos feitos 

pelas empresas brasileiras se dá nos países latinos, incluindo os países da América do Sul, 

Portugal e Itália.  
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Com relação aos mercados em desenvolvimento cabe avaliar os segmentos que os compõem. De 

maneira geral, Mahajan e Banga (2006) apresentam a classificação dos segmentos de ricos e 

super ricos, classe média, pobres e população rural: 

 

a.  Os ricos e super ricos - mesmo no mundo em desenvolvimento há pessoas com muito 

dinheiro. Segundo os autores, a lista de bilionários da Forbes de 2004 incluía novos 

milionários do Cazaquistão, Polônia, Ucrânia e Índia. Na China, embora haja um número 

estimado de 400 milhões de pessoas vivendo com menos de 2 dólares por dia, há uma 

estimativa de que 50.000 chineses tenham fortunas de mais de 10 milhões de dólares. 

Também no México, embora metade da população viva na pobreza, o países tinha mais de 

85.000 milionários em 2004. Estes números incentivam empresas de produtos e serviços de 

luxo a se instalarem nestes países, empresas como Luis Vuitton, Mercedes, Bentley e escolas 

de golfe, fábricas de iates e outros produtos e serviços sofisticados, visando a atender esta 

parcela da população que é relativamente pequena, mas com uma altíssima renda disponível. 

 

b.  A classe média - Venda de produtos duráveis, carros e telefones celulares cresce 

vertiginosamente nos países emergentes. Em 2003, a instituição chinesa Chinese Academy of 

Social Sciences, apud Mahajan e Banga (2006) publicou que a classe média representava 

19% da população de 1,3 bilhões de habitantes, e que espera-se um crescimento de 40% até 

2020. Para esta população, a equação preço-benefício é o fator mais crítico no momento da 

compra e o aumento desta população tem gerado a demanda por uma série de produtos de 

consumo e serviços. 

 

c.  Os pobres - Cerca de 1,1 bilhão de pessoas em países em desenvolvimento  vivem com uma 

renda menor que 1 dólar por dia, incluindo 1/3 da população da Índia e Brasil, segundo 

Mahajan e Banga (2006).  O rápido crescimento econômico na Ásia tem ajudado a diminuir o 

número de pessoas vivendo na extrema pobreza, de 40% do total da população em 1981 para 

21% em 2001. Entretanto, os muito pobres ainda representam uma porção significativa dos 

mercados em desenvolvimento. Ao contrário da percepção popular, estes segmentos de baixa 

renda consomem produtos como água potável, eletricidade, chá, sabão e detergente, pasta de 

dente, transportes, comunicações e outros serviços. Embora preços e margens sejam baixos, 
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estes são mercados lucrativos, especialmente para os produtos que atendam às necessidades 

da população de baixa renda, havendo uma grande oportunidade para construir marcas junto 

aos pobres ao redor do mundo. 

 

d. População rural - Em 2004, era estimado que o consumo da população rural da Índia estava 

aumentando rapidamente, para bens de consumo e bens duráveis, sendo que diferentes 

segmentos rurais representam diferentes oportunidades para produtos, havendo uma forte 

necessidade de moradias de baixo custo, informações sobre preços, matérias-primas e outros 

produtos. Globalmente, mais e mais áreas são atendidas por satélites e celulares são cada vez 

mais utilizados para negociar os produtos. 

 

Esta classificação por segmentos é fundamental para o melhor entendimento da atuação das 

empresas brasileiras nos mercados populares internacionais, detalhando o foco de sua atuação 

no momento e o potencial de atuação nos segmentos de mais baixa renda (que engloba parte 

da classe média, pobres e população rural, como no Brasil). 
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5. PROPOSIÇÃO DO MODELO TEÓRICO E VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

 

5.1. Os motivos para a internacionalização das empresas 

 

A partir do referencial teórico analisado, pode-se dizer que as empresas tomam  a decisão de 

atuar nos mercados populares impulsionadas por diferentes motivos,  conforme Ansoff (1984), 

Daniels e Daniels (1996), Coyne (1999), Fairbanks e Lindsay (2000), Marinov e Marinova 

(2000), Daniels (2000),  Hitt, Ireland e Hoskinson (2001), Mintzberg e Quinn (2001), Valdés 

(2003), Carr e Garcia (2003), e que são apresentados na listagem abaixo: 

 

• Aumento das vendas da empresa, por meio do aumento do tamanho do mercado, contornando 

os limites de crescimento impostos por mercados já atendidos com baixa taxa de crescimento; 

• Atualização da empresa com relação a novas tecnologias e tendências, além de novas fontes 

de informações para estimular o desenvolvimento de produtos futuros; 

• Atendimento das necessidades estratégicas, assegurando o crescimento contínuo, mudanças 

futuras e assegurando uma melhor rentabilidade para a empresa; 

• Diminuição do risco das variações cambiais pela distribuição das atividades em vários países; 

• Aproveitamento de economias de escala e escopo, o que depende da capacidade de 

padronização e utilização de plantas produtivas similares; 

• Criação de novas oportunidades de negócios e ampliação das opções de manobras 

estratégicas para a empresa competir; 

• Atendimento das necessidades operacionais, assegurando o fornecimento e manutenção de 

bens de capital, matérias-primas, uso de tecnologia e distribuição de excesso de produção 

final, além de mão-de-obra mais barata; 

• Oportunidade de construir  uma posição de longo prazo no mercado de atuação; 

• Aproveitamento da mão-de-obra qualificada (mais barata que a disponível no país de origem) 

existente na região em que se pretende atuar; 

• Utilização das  concessões oferecidas pelos governos locais de determinados países; 

• Oportunidade de obter bons lucros no curto prazo. 
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Alguns destes fatores deverão ser mais relevantes para a atuação de empresas brasileiras junto a 

mercados populares, mas é interessante analisar todos estes motivos na pesquisa de campo, de tal 

forma a identificar os motivos mais relevantes para atuação nos mercados populares 

internacionais, tendo em vista os mercados tradicionais. 

 

 

5.2.  Escolha dos mercados, segmentos e dimensões estratégicas para 

internacionalização 

 

A partir das análises realizadas ao longo de todo o referencial conceitual apresentado no trabalho, 

com destaque para os conceitos relacionados aos mercados populares internacionais apresentados 

neste tópico, é possível identificar as variáveis da pesquisa quanto à escolha dos mercados e 

segmentos de atuação internacional, assim como as dimensões estratégicas para 

internacionalização. 

 

 

5.2.1. Escopo geográfico e segmentos atendidos  

 
 

Com relação ao escopo geográfico, a partir dos conceitos e pesquisas apresentados por Calori, 

Atamer e Nunes (2000), Kuada e Sorensen (2000), Kirsch, Laird e Evans (2000), Kirkbride e 

Ward (2001), Valdés (2003), Cardoso (2005) e Khanna, Palepu e Sinha (2005) pode-se chegar a 

algumas variáveis que detalham esta dimensão e que podem ou não ser consideradas na escolha 

dos mercado a serem atendidos: 

 

• variáveis econômicas tais como: PIB, taxas de crescimento da renda per capita, renda PPP 

(purchasing power parity, ou paridade de poder de compra) e taxas de câmbio, para escolha 

do escopo geográfico; 

• composição da população e taxas de crescimento populacional; 

• indicadores de governança, taxas de corrupção, peso dos mercados populares nos fundos de 

investimento e projeções sobre transição política; 
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• sistemas político e social: relações entre grupos étnicos, regionais e lingüísticos, assim como 

os centros de poder em cada país (burocracia, mídia, sociedade civil); 

• abertura da economia, sendo que quanto maior a abertura, mais as empresas multinacionais 

poderão se beneficiar dos serviços de intermediários globais e locais, porém se empresas 

locais acessarem o mercado global de capitais, isto neutraliza uma vantagem relevante das 

empresas estrangeiras; 

• mercado de produtos, envolvendo a obtenção de informações sobre os consumidores, padrões 

de consumo, pesquisa de mercado e propaganda; 

• mercado de trabalho, sendo que usualmente há necessidade de se recrutar talentos para as 

empresas, tanto nos níveis hierárquicos mais altos, como executivos médios, engenheiros e 

supervisores de fábrica; 

• mercado de capital, sendo necessárias informações apuradas sobre o mercado e empresas; 

também é preciso avaliar a governança corporativa e as leis locais e acordos de joint venture; 

• distância cultural, sendo que semelhanças ou diferenças culturais podem alavancar ou 

dificultar negócios nos países em que se pretende atuar. 

 

Com relação aos mercados em desenvolvimento cabe avaliar os segmentos que os compõem, 

utilizando a classificação de Mahajan e Banga (2006): ricos e super ricos, classe média, pobres e 

a população rural. Esta classificação por segmentos é fundamental para o melhor entendimento 

da atuação das empresas brasileiras nos mercados populares internacionais, detalhando o foco de 

sua atuação no momento e o potencial de atuação nos segmentos de mais baixa renda (que 

engloba parte da classe média, pobres e população rural, como no Brasil). 

 

 

5.2.2. Dimensões estratégicas para internacionalização 

 

A partir das análises dos conceitos serão consideradas as dimensões estratégicas para atuação 

internacional: preços, promoção, canais de distribuição, produtos e serviços, inovação e 

tecnologia, formas de entrada nos mercados selecionados e, por fim,  processos de produção e 

custos. 
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Para cada uma destas dimensões há um detalhamento que incorpora as especificidades 

referentes aos mercados populares internacionais. Este detalhamento complementa o modelo 

analítico aplicado na pesquisa de campo. 

 

Preços 

Dimensão sobre os preços praticados pela empresa, podendo haver uma maior ou menor 

autonomia de decisão dos preços nos países em que se atua, com relação à matriz. Segundo 

Daniels e Daniels (1996), Yip (1996), Keegan e Green (1999), London e Hart (2004), Prahalad 

(2005) e Hill (2005), há diferentes variáveis envolvidas na fixação de preços dos produtos e 

serviços para atuação internacional, podendo-se considerar as seguintes variáveis com relação aos 

mercados populares internacionais: 

 

• decisões de preços praticados nos mercados populares provêm de ações integradas entre os 

países e a matriz, havendo a possibilidade dos preços serem definidos de forma autônoma nos 

mercados populares locais; 

• padronização dos preços a partir dos custos de produção, sendo que pode haver a  necessidade 

de adaptação dos preços aos mercados locais, com a discriminação de preços; 

• estratégia de precificação considerando o preço predatório (uso da variável preço como uma 

arma competitiva para colocar os competidores fracos fora do mercado), precificação 

multipontos (estratégias em um mercado que impactam os preços dos concorrentes em outro 

mercado) e  curva de experiência; 

• necessidade de avaliação da relação preço-desempenho nos mercados populares; 

• consideração de regulamentações internacionais ou locais nos países de atuação, 

principalmente por políticas antidumping e políticas que promovem a competitividade em 

determinados países e/ou setores 

• grau de participação de agentes locais (parceiros)  na determinação dos preços de forma a 

adequá-lo para as necessidades e condições específicas dos mercados populares. 

 

Promoção 

Dimensão sobre a abordagem de marketing com relação a marcas, propaganda, de forma a atingir 

o cliente nos mercados locais, frente à concorrência; há possibilidade de uniformizar a promoção 
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ou torná-la local. Keegan (1989), Yip (1996), Kotabe e Helsen (1999), Keegan e Green (1999), 

Engel e Blackwell (2000), Giovinazzo (2003), London e Hart (2004) e Prahalad (2005) discutem 

a questão da promoção no âmbito global, sendo possível detalhar algumas variáveis que 

incorporam peculiaridades para os mercados populares. 

 

• abordagem de marketing quanto à identificação da marca, propaganda e publicidade nos 

mercados locais pode seguir uma linha uniforme da empresa ou ser adaptada localmente, para 

atender às características locais, como por exemplo os investimentos adequados em 

propaganda, a forma de atingir o cliente e a percepção da marca; 

• necessidade de educação dos clientes dos mercados populares, com eventuais mudanças na 

interface entre o produto e os clientes e acesso aos clientes inovadores que possam divulgar o 

produto da empresa no mercado local; 

• parcerias locais para obtenção de informações sobre os clientes locais, assim como para a 

divulgação do produto no mercado local; 

• necessidade de compreender o comportamento do consumidor e cultura, o que muitas vezes 

deve ser feito em termos de nicho de mercado e não de segmentos geográficos, de forma mais 

completa e não superficial. 

 

Canais de distribuição 

Tão logo a empresa escolha um canal de entrada adequado para o país de atuação, deve 

determinar como distribuir o produto dentro do mercado de outro país. Segundo Keegan e Green 

(1999), London e Hart (2004), Hill (2005) e Prahalad (2005) há variáveis relevantes para a 

dimensão de canais de distribuição, conforme listado abaixo. Cabe ressaltar que esta é uma 

decisão extremamente relevante para a atuação nos mercados populares, dadas as dificuldades de 

infra-estrutura que as empresas poderão encontrar nestes mercados. 

 

• análise dos fatores que influenciam na decisão de canais de distribuição, tais como a natureza 

dos produtos,  gostos e hábitos de compra do consumidor, concorrência no mercado e opções 

de transporte; 

• análise dos sistemas de varejo quanto à sua concentração ou fragmentação (mais comum nos 

países em desenvolvimento), quanto ao número de intermediários entre a empresa e o 
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consumidor e a exclusividade dos canais de distribuição nos mercados populares em que se 

pretende atuar;   

• busca por sistemas de distribuição efetivos, eventualmente diferentes dos utilizados pelas 

empresas, adequados  para as peculiaridades dos mercados populares e de baixo custo; 

• parcerias com canais de distribuição locais como estratégia para enfrentar adversidades 

advindas de uma estrutura precária; 

• apoio aos canais de distribuição locais como forma de promover o produto junto ao 

consumidor dos mercados populares, em substituição ou complementação às formas 

tradicionais de promoção do produto. 

 

Produtos e serviços 

Esta dimensão indica quais produtos ou serviços a empresa deve oferecer, considerando a 

qualidade dos produtos, seu grau de padronização (extensão direta ou adaptação do produto) e a 

funcionalidade do produto no país de utilização. Segundo discussões realizadas por Keegan 

(1989) Daniels e Daniels (1996), Yip (1996), Kotabe e Helsen (1999), Keegan e Green (1999), 

Giovinazzo (2003), London e Hart (2004), Ricart et al 92004) Prahalad (2005) é possível definir 

as variáveis relevantes para a dimensão sobre produtos ou serviços no âmbito internacional, 

considerando especialmente os mercados populares: 

 

• possibilidade de padronização dos produtos/serviços em âmbito internacional, com extensão 

direta das linhas de produto, sendo que pode haver  a necessidade da adaptação dos produtos 

nos mercados locais, de forma a atender ao público dos mercados populares, com 

características diferenciadas e que demandam produtos adequados para sua renda e 

necessidades; 

• grau de adaptação dos produtos à infra-estrutura dos mercados populares, por meio de 

processos incrementais, sendo que muitas vezes pode ser necessária a construção de novas 

soluções para atender a estes mercados, por meio de novos produtos ou novos serviços 

adequados para a população de baixa renda; 

• Participação de parceiros locais na adaptação do conteúdo ou desenho de novos produtos 

adequados para os mercados populares; 
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• qualidade dos produtos e serviços oferecidos para mercados de baixa renda, de forma a 

adequá-los às necessidades e restrições de renda dos mercados populares; 

• grau dos serviços agregados a produtos para atender ao mercado de mercados populares, 

podendo ser serviços básicos e poucos sofisticados e diferenciados em relação aos produtos 

oferecidos nos países desenvolvidos. 

 

Inovação e tecnologia 

Dimensão sobre o desenvolvimento e utilização de inovação e tecnologia, sendo que a empresa 

pode utilizar tecnologia já disseminada ou desenvolver tecnologia adequada para os mercados de 

atuação, podendo haver um compartilhamento das inovações produzidas ou descentralização do 

desenvolvimento tecnológico. Os autores Daniels e Daniels (1996), Yip (1996), Castells (1999), 

Giovinazzo (2003), Prahalad (2005) discutem a questão da inovação e tecnologia utilizadas pelas 

empresas nos mercados populares. A partir destas discussões pode-se identificar algumas 

variáveis relevantes para atuação nos mercados populares internacionais: 

 

• utilização de tecnologias já conhecidas e disseminadas, não havendo a necessidade de 

desenvolver novas tecnologias, ou desenvolvimento de tecnologias  específicas para as 

condições dos mercados populares; 

• soluções híbridas, com o uso de tecnologias avançadas, mas considerando uma infra-estrutura 

limitada; 

• sistemas de interface padronizados ou sistemas precisam ser  adequados a consumidores 

heterogêneos dos mercados populares; 

• ampliação de plataformas tecnológicas para incorporar particularidades dos mercados de 

baixa renda; 

• estrutura do desenvolvimento tecnológico e inovação, que podem ser compartilhados a partir 

de inovações produzidas de forma central ou o desenvolvimento da inovação é feito 

localmente, com possibilidade de envolver parceiros locais, ou ainda por meio de redes de 

inovação. 
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Formas de entrada nos mercados selecionados 

Dimensão sobre a entrada da empresa e  sua atuação nos diferentes mercados, esta escolha 

dependerá da natureza das vantagens específicas que a empresa tem ou espera ter no exterior, 

sendo que o nível e a natureza das vantagens específicas da empresa investidora determinam se a 

entrada será feita por meio de aquisições ou mediante novos estabelecimentos, ou uma variação 

destas alternativas. Segundo Cavusgil e Ghauri (1990), Kuada e Sorensen (2000), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2001), Deresky (2004) e London e Hart (2004), Meyer (2004), Cui e Lui (2005) há 

formas alternativas de entrada e atuação nos mercados selecionados, havendo também algumas 

especificidades para os mercados populares, conforme pode ser observado na lista de variáveis a 

seguir: 

 

• avaliação das possíveis formas de entrada nos mercados, considerando as opções de realizar 

exportações, licenciamento, alianças estratégicas, aquisições e fusões, estabelecimento de 

subsidiária, franquia, contratos de produção, operações prontas (turnkey) ou contratos de 

gestão; 

• incorporação do entendimento do contexto social local, considerando informações advindas 

da sociedade civil, grupos comunitários locais e setor público;   

• colaboração com parceiros não tradicionais que possam auxiliar ativamente na entrada da 

empresa no país popular e no desenvolvimento de capacidades locais, com compartilhamento 

de recursos e maximização dos benefícios econômicos; 

• necessidade de adaptação do trabalho da empresa às aptidões locais existentes, para a entrada 

da empresa nos mercados populares; 

• políticas de investimentos estrangeiros diretos, definido pela importância relativa dada aos 

investimentos estrangeiros diretos em comparação com as exportações e com o total de 

investimentos.  

• decisão sobre o tempo de entrada nos mercados, sendo que  a empresa pode ter um papel 

pioneiro de atuação nos mercados populares ou ser uma seguidora, entrando mais tardiamente 

no mercado, sendo que há vantagens e desvantagens nestas duas situações, dependendo do 

setor e do mercado. 
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Processos de produção e custos 

Dimensão sobre processos, custos e estrutura produtiva da empresa ao longo de sua cadeia de 

valor, podendo as atividades ser concentradas no país de origem, distribuídas ou duplicadas em 

cada país. Daniels e Daniels (1996), Yip (1996) e  Prahalad (2005) discutem diferentes formas de 

organizar o processo de produção para atuação internacional, com grande impacto nos custos.  As 

variáveis a seguir detalham a dimensão de processo de produção e custos: 

 

• ganho de escala por meio do desenvolvimento de soluções adaptáveis a diferentes mercados 

de mercados populares; 

• redução dos recursos utilizados na produção, produzindo produtos ecologicamente 

sustentáveis, atendendo aos grandes mercados populares sem provocar a destruição dos 

recursos naturais; 

• inovação de processos, além de adaptação de produtos adequados para mercados de baixa 

renda; 

• grau de integração ou coordenação das atividades internacionais da cadeia de valor da 

empresa, podendo ser altamente concentradas no país de origem ou uma grande estrutura de 

rede distribuída pelo mundo. 

  

As variáveis apresentadas neste tópico (motivos, escopo geográfico e de segmento e as 

dimensões) são sintetizadas na Tabela 10 abaixo, uma referência para a elaboração do roteiro de 

entrevistas e análises dos resultados coletados, com vistas a identificar um modelo de atuação 

internacional para empresas brasileiras nos mercados populares internacionais. 



 

 

126

Tabela 10 - Dimensões estratégicas para a atuação internacional de empresas em mercados populares 
internacionais 

DIMENSÕES ESTRATÉGICAS 
PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 

DETALHAMENTO DAS DIMENSÕES ESTRATÉGICAS (VARIÁVEIS) 

Motivos para internacionalização - Aumento das vendas, com acesso a mercados de grande porte já estabelecidos 
- Estabelecer posição em mercado de grande potencial de crescimento 
- Atualização da empresa com relação a novas tecnologias e produtos  
- Diminuição do risco das variações cambiais  
- Aproveitamento de economias de escala com utilização da capacidade de plantas 
produtivas  
- Ampliação das opções de manobras estratégicas para a empresa  
- Atendimento das necessidades operacionais, assegurando o acesso a bens de 
capital, matérias-primas, uso de tecnologia ou sistemas logísticos 
- Aproveitamento da mão-de-obra de baixo custo 
- Utilização de incentivos oferecidos pelos governos locais  
- Aproveitamento de uma oportunidade de curto prazo e rápido retorno 

Escopo geográfico  
(escolha dos mercados nos quais atuar) 

- variáveis econômicas (PIB, renda per capita, PPP) 
- população e crescimento populacional 
- indicadores de governança, graus de corrupção, peso dos mercados nos fundos de 
investimento e projeções sobre transição política  
- consideração dos sistemas político e social 
- abertura da economia 
- mercado de produtos,  trabalho e capital 
- distância cultural 

Escopo de segmento (segmentos nos 
quais a empresa atua nos mercados 
selecionados) 

- ricos e super ricos  
 - classe média  
 - pobres  
 - população rural 

Preços 
(dimensão sobre os preços praticados)  

- ações integradas ou autônomas na definição dos preços 
- adaptação dos preços aos mercados locais (discriminação) 
- estratégia de precificação (preço predatório, multipontos e curva de experiência) 
- necessidade de avaliação da relação preço-desempenho nos mercados populares; 
- consideração de regulamentações internacionais ou locais nos países de atuação, 
principalmente por políticas antidumping e políticas que promovem a 
competitividade em determinados países e/ou setores 
- grau de participação de agentes locais na determinação de preços  

Promoção 
(dimensão sobre como atingir o cliente 
nos mercados locais, frente à 
concorrência) 

- identificação da marca e publicidade nos mercados locais 
- educação, interface e acesso aos clientes inovadores 
- parcerias locais para obtenção de informações sobre os clientes locais para 
divulgação do produto 
- comportamento do consumidor e cultura 

Canais de distribuição 
(dimensão sobre os melhores canais de 
distribuição e logística) 
 

- análise dos gostos e hábitos do consumidor e as opções de transporte 
- análise da concentração dos sistemas de varejo, número de intermediários e 
exclusividade dos canais de distribuição  
- busca por sistemas de distribuição efetivos para as peculiaridades dos mercados 
populares e de baixo custo 
- parcerias com canais de distribuição locais 
- apoio aos canais de distribuição  

Produtos / serviços 
(dimensão de quais produtos ou 
serviços a empresa deve oferecer) 

- padronização dos produtos/serviços em âmbito internacional, vis a vis a 
necessidade de avaliação da adaptação dos produtos nos mercados locais 
 - grau de adaptação dos produtos à infra-estrutura dos mercados 
- participação de parceiros locais para desenho de novos produtos 
- qualidade dos produtos e serviços para mercados de baixa renda 
- serviços agregados a produtos  



 

 

127

Inovação e tecnologia 
(dimensão sobre o desenvolvimento e 
utilização de tecnologia) 

- uso de tecnologias já disseminadas ou desenvolvimento de tecnologias  específicas 
- uso de soluções híbridas (tecnologia x infra-estrutura) 
- sistemas de interface adequados a consumidores heterogêneos 
- ampliação de plataformas tecnológicas para incorporar particularidades dos 
mercados de baixa renda 
- estrutura de inovação compartilhada ou desenvolvimento local 

Formas de entrada nos mercados 
selecionados 
(dimensão sobre a entrada e atuação 
nos mercados) 

- possíveis formas de entrada nos mercados (tradicionais) 
- grau de entendimento do contexto social local e colaboração com parceiros não 
tradicionais 
- desenvolvimento de capacidades locais 
- formas de adaptação do trabalho às aptidões locais existentes 
- política de investimentos estrangeiros diretos (exportação ou investimentos diretos) 
- ser pioneiro ou seguidor nos mercados populares  

Processos de produção e custos 
(dimensão sobre processos, custos e 
estrutura produtiva) 

- ganho de escala com soluções adaptáveis a diferentes mercados de baixa renda 
- redução dos recursos utilizados na produção, com sustentabilidade 
- inovação de processos 
- grau de integração ou coordenação das atividades internacionais 

 

A partir das dimensões estratégicas analisadas, diante do ambiente externo em que a empresa se 

insere, pretende-se identificar dimensões estratégicas críticas para as empresas brasileiras 

atuarem nos mercados populares internacionais. 

 

 

5.2.3. Conhecimentos adquiridos  

 

Por fim, a outra variável importante para a pesquisa refere-se aos conhecimentos utilizados pelas 

empresas brasileiras e como estes influenciam a atuação das empresas no âmbito internacional, 

especialmente junto aos mercados populares internacionais. Serão considerados os 

conhecimentos objetivos e empíricos, segundo Penrose (1966) apud  Johanson e Vahlne (1977). 

Também serão considerados os conhecimentos gerais e específicos, que segundo que segundo 

Johanson e Vahlne (1977) podem ser utilizados em diferentes países ou em um determinado 

mercado, respectivamente. Serão avaliados como os conhecimentos adquiridos no Brasil 

impactam a atuação das empresas brasileiras nos mercados populares internacionais, em 

comparação aos conhecimentos adquiridos nos próprios mercados locais e trocas de experiências 

e conhecimentos técnicos com outros mercados e a matriz. 

 

Com base nestas variáveis foi desenvolvido o protocolo de entrevista (Anexo B), conforme 

detalhado no capítulo sobre a  abordagem metodológica. A partir de uma análise destas variáveis 
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foi proposto um modelo de internacionalização para empresas brasileiras em mercados populares 

internacionais. 

 

 

5.3. Modelo da pesquisa 

 
Com base no contexto de negócios internacionais no mundo e no Brasil, assim como nas 

variáveis apresentadas neste tópico, pode-se estruturar um modelo representado pela Figura 5.  

 

Tendo em vista o ambiente global do comércio internacional e o potencial dos mercados 

populares internacionais, o modelo sintetiza as variáveis relevantes que explicam os motivos para 

a internacionalização das empresas brasileiras em mercados populares e tradicionais, e como são 

definidos o escopo geográfico, escopo de segmento e as estratégias da empresa, tendo em vista as 

diferentes características existentes entre os mercados populares e tradicionais e os motivos para 

internacionalizar. Adicionalmente serão identificados os conhecimentos desenvolvidos pelas 

empresas no Brasil e como estes podem impactar a atuação das empresas brasileiras nos 

mercados populares internacionais. A partir das análises integradas destas informações é proposto 

um modelo para a atuação das empresas brasileiras em mercados populares internacionais. 
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Figura 5 – Modelo da Pesquisa 
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6. ABORDAGEM METODOLÓGICA UTILIZADA  

 

 

6.1. Caracterização da pesquisa 

 

Segundo Selltiz et al. (1987),  Malhorta (1996) e Aaker et al. (2001), destacam que uma vez que 

o problema de pesquisa tenha sido formulado de maneira clara, de forma a especificar os tipos de 

informações necessárias, é preciso criar o planejamento da pesquisa, organizando as condições 

para a coleta e análise de dados. Para determinar o tipo de pesquisa, consideram-se diferentes 

classificações e segundo Mattar (1993), o tipo de pesquisa e um conceito complexo, que 

geralmente não é descrito de maneira única.  Entretanto, conforme Gil (1987), embora existam 

várias classificações pertinentes à pesquisa acadêmica que se caracterizam pela natureza do 

estudo, de forma geral existe relativo consenso quanto à classificação segundo o objetivo geral da 

pesquisa e a forma de obtenção dos dados. 

 

Gil (1987) sugere uma  tipologia, segundo o objetivo geral da pesquisa: 

 

a. Pesquisa exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema; 

b. Pesquisa descritiva: descrição das características de uma determinada população ou um 

determinado fenômeno; 

c. Pesquisa explicativa: identificação de fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência do fenômeno estudado. 

 

Complementando e detalhando esta definição, Green e Carmone (1988) classificam as pesquisas 

como exploratórias, descritivas e causais. Segundo estes autores, os principais objetivos dos 

estudos exploratórios são a identificação de problemas, a formulação mais precisa de problemas e 

de novas alternativas de cursos de ação. Um estudo exploratório freqüentemente é o primeiro de 

uma série de procedimentos que preparam para a busca de inferências entre as inúmeras variáveis 

envolvidas. 
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Ainda para Green e Carmone (1988), os estudos descritivos voltam-se para a descrição de 

características ou funções. Estes estudos freqüentemente envolvem a descrição do grau de 

associação entre duas ou mais variáveis, podendo ser utilizados para fazer inferências entre as 

variáveis envolvidas. Complementarmente, para Selltiz et al. (1987) pesquisas descritivas podem 

valer-se de técnicas diversas para a coleta de dados e podem ou não implicar o uso de técnicas 

amostrais, mas o que tais estudos apresentam em comum é a pretensão de realizar uma descrição 

precisa da realidade de um determinado objetivo. 

 

Green e Carmone (1988) afirmam que estudos causais  procuram estabelecer e entender as 

relações entre causa e efeito, buscando determinar as causas dos eventos investigados por meio 

de controle das variáveis envolvidas.  

 

Uma vez definido o problema de pesquisa e objetivos do trabalho, a pesquisa adotada neste 

estudo tem um caráter exploratório-descritivo.  

 

A pesquisa tem caráter exploratório, já que a exploração dos mercados populares, principalmente 

por empresas de países em desenvolvimento, é um assunto novo e ainda pouco estudado no 

âmbito acadêmico, tanto no Brasil, como no exterior, conforme se pode observar pelo baixo 

número de publicações sobre tal assunto. 

 

Por outro lado, a pesquisa tem também um caráter descritivo, no sentido em que visa ampliar o 

conhecimento existente sobre o assunto, a partir de um referencial teórico, de forma a identificar 

a estratégia de internacionalização praticada pelas empresas que atuam no mercado internacional 

de bens populares. 

 

Os objetivos da pesquisa exploratória, segundo Cooper e Schindler (2003) podem ser atingidos 

com diferentes técnicas, sendo que tanto as técnicas qualitativas quanto as quantitativas são 

aplicáveis, dependendo da ocasião. Entretanto, a exploração se baseia mais nas técnicas 

qualitativas, sendo diversas as abordagens. Segundo Gonçalves (2004), as abordagens 

qualitativas são bastante úteis em estudos de profundidade no sentido de aflorar indicadores ou 

variáveis manifestas para estudos quantitativos posteriores, sendo os métodos qualitativos úteis 
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no aprofundamento das relações das variáveis e para apontar elementos de exceção nestes 

relacionamentos.  

Conforme Cooper e Schindler (2003) pode-se identificar abordagens possíveis para pesquisa 

qualitativa: 

 

a. Observação do participante, para saber o que os participantes sentem; 

b. Filmes, fotografias e videotape, para captar a vida do grupo sob estudo; 

c. Técnicas de projeção e testes psicológicos; 

d. Estudos de caso, para uma análise contextual profunda de poucos fatos e condições; 

e. Etnografia, para descobrir como um subgrupo cultural descreve e estrutura seu mundo; 

f. Entrevistas com especialistas, ou painéis de especialistas, para obter informações  de pessoas 

influentes ou bem informadas em uma organização ou comunidade; 

g. Análise de documentos, para avaliar registros, relatórios, documentos governamentais e 

opiniões; 

 

Gonçalves (2004) complementa estas abordagens com outros métodos possíveis para pesquisa 

qualitativa, a saber: Grounded theory; história de vida ou biografia, pesquisa-ação, kelly method 

e laddering. 

 

O método de laddering consiste em uma técnica de entrevista pessoal aprofundada utilizada para 

desenvolver o entendimento de como os consumidores associam atributos dos produtos aos seus 

valores. Ao analisar trabalhos de Reynolds e Gutman (1988), Korenini e Batagelj (2005) sobre o 

método de laddering, pode-se observar que o método é adequado para pesquisas qualitativas com 

foco em marketing, pesquisa de mercado, produtos e promoção, não sendo um método adequado 

para a pesquisa proposta neste estudo, que pretende analisar a estratégia das empresas, a partir da 

visão de seus executivos e tomadores de decisão, não sento intuito desta pesquisa analisar a 

perspectiva dos consumidores, dado o objetivo da tese, alinhado à questão de pesquisa. Aaker e 

Day (1990) afirmam que a técnica de laddering é adequada para identificar os benefícios-chave 

em produtos e provocar insights criativos.  
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Segundo Mello e Cunha (2003), o método da Grounded theory, diferentemente de outros 

métodos subjetivistas, intencionam tornar os resultados os mais objetivos possíveis, tanto do 

ponto de vista teórico, para que tenham possibilidade de generalização do fenômeno explicado, 

como do ponto de vista metodológico, para que possam sofrer posterior escrutínio público sobre 

o processo de pesquisa utilizado.  

 

A Grounded theory surgiu com Glaser e Strauss (1967) e teve seu desenvolvimento com Glaser 

(1978) e Strauss (1987), com contribuição substancial de Strauss e Corbin (1998) e apesar de 

uma série de divergências sobre a técnica, a Grounded theory é definida como um método de 

pesquisa que utiliza procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos dados para gerar, elaborar 

e validar teorias substantivas sobre fenômenos essencialmente sociais, ou processos sociais 

abrangentes. Entende-se por teoria um conjunto de conceitos que estão sistematicamente inter-

relacionadas por meio de sentenças de relacionamento para formar o esquema teórico que explica 

um fenômeno social, sendo a teoria substantiva específica para determinado grupo ou situação e 

não visa generalizar além de sua área substantiva (SAATCIOGLU, 2002; SCHWARZ e 

NANDHAKUMAR, 2002). 

 

A essência do método da Grounded theory  é que a teoria substantiva emerge dos dados, ou seja, 

é uma teoria fundamentada em uma análise sistemática dos dados. Segundo Strauss e Corbin 

(1998) apud Mello e Cunha (2003), a teoria formulada pelo método deve apresentar as seguintes 

características: coerência entre os dados e resultados, compreensão pelos envolvidos, 

generalização suficiente para que variações da ocorrência do fenômeno sejam consideradas, 

controle na previsão das ações dos envolvidos. Ademais, deve ser coerente com a realidade da 

área  especificada para o estudo, como conseqüência, fornecer sentido para que seja 

compreendida pelos sujeitos envolvidos e por outros pesquisadores.  

 

Segundo Mello e Cunha (2003), o método da Grounded theory  é aplicado com técnicas de 

comparações que utilizam o conhecimento do pesquisador; as questões de pesquisa são abertas e 

gerais. A coleta de dados, a análise, a formulação e a validação da teoria são tratadas como sendo 

reciprocamente relacionadas, em um processo indutivo de interpretação e em um processo de 
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dedução e validação das proposições. O fundamental na análise dos dados é fazer comparações 

com a teoria e entre os dados coletados. 

 

Elementos da Grounded theory são incorporados no processo de elaboração de teorias por meio 

de pesquisa de estudo de caso, apresentada por Eisenhardt (1989), conforme será detalhado a 

seguir. 

 

Como o objetivo desta pesquisa é analisar os fenômenos da internacionalização das empresas 

brasileiras em mercados populares internacionais de forma aprofundada, entende-se que a 

abordagem qualitativa é mais adequada. Desta forma, a pesquisa utiliza um método qualitativo 

de análise para sustentar as questões do estudo, sendo que o modo de análise na pesquisa 

qualitativa é indutiva e os achados são compreensíveis, holísticos, expansivos e ricamente 

descritivos, segundo Merrian (1998). 

 

A abordagem metodológica segue o método de estudo de casos múltiplos. Segundo Yin (1994) 

e Miles e Huberman (1994), o estudo de caso caracteriza-se pelo estudo profundo e intenso de 

alguns poucos objetos de interesse com a intenção de adquirir um amplo e detalhado nível de 

conhecimento.  

 

Segundo Yin (1994), a estratégia e o método de pesquisa estão em correspondência com o tipo de 

perguntas de pesquisa, resultantes da situação-problema, como se mostra a seguir na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Fatores que determinam a estratégia de pesquisa 

 
Estratégia de Pesquisa Forma da questão de 

pesquisa 
Exige controle sobre 

eventos 
comportamentais 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos 

Experimento Como, por quê Sim Sim 
Levantamento Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por quê Não Não 
Estudo de caso Como, por quê Não Sim 

    FONTE: YIN (1994) 
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Como esta pesquisa tem o seu foco em acontecimentos contemporâneos e a pesquisa pretende 

responder a perguntas do tipo como e por quê, entende-se conveniente a utilização de estudo de 

casos. 

 

Segundo Scharamamm (1971), a principal tendência em todos os tipos de estudo de caso é tentar 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 

foram implementadas e com quais resultados, que é exatamente o que se procura responder neste 

estudo, com relação à internacionalização de empresas para atuação nos mercados populares. 

 

Cabe ressaltar que Yin (1994) fundamenta as vantagens e desvantagens  dos projetos de caso 

único versus casos múltiplos: as provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais 

convincentes e o estudo global é visto, portanto, como sendo mais robusto. Ao mesmo tempo, o 

fundamento lógico para trabalhos de caso único, em geral, não pode ser satisfeito por casos 

múltiplos, cuja condução também pode exigir tempo e recursos amplos.  Entretanto, embora 

apresente alguns desafios, o estudo de casos múltiplos se mostrou mais apropriado para este 

estudo, conforme será detalhado posteriormente, tendo sido, portanto, o método selecionado para 

a execução da pesquisa de campo. 

 

Quando estudos de caso são utilizados em pesquisa científica é interessante utilizar o ciclo: teoria 

– informação – teoria, segundo Bonoma (1985). De fato este trabalho tem por objetivo propor 

uma teoria, um modelo de internacionalização para empresas brasileiras junto aos mercados 

populares internacionais. Para este fim, será utilizado o processo de elaboração de teoria a partir 

de estudos de caso proposto por Eisenhardt (1989).  

 

 

6.2. Planejamento da pesquisa 

 

Eisenhardt (1989) propõe um roteiro para construção de teoria a partir de pesquisa de estudo de 

caso, sintetizando trabalhos anteriores sobre pesquisa qualitativa, desenho de pesquisa de estudo 

de caso e Grounded theory. O processo de construção é apresentado na Tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12 - Processo de construção de teoria a partir de pesquisa de estudo de caso 

 
Passos Atividades 

a. Início - Definição da questão de pesquisa 

- Possibilidade de identificar construtos a priori 

b. Seleção dos casos - Especificar a população 

- Amostragem não é randômica, deve ser selecionada 

c. Desenho de instrumentos  - Múltiplos métodos de coleta de dados 

- Múltiplas investigações 

d. Coleta de dados no campo - Sobrepor coleta de dados e análise, incluindo notas da pesquisa  

- Coleta de dados flexível e oportunista 

e. Análise de dados - Análise de um único caso 

- Análise de multicasos cruzados 

f. Construção de hipóteses - Tabulação iterativa dos eventos para cada construto 

- Replicação de lógica nos diferentes casos 

- Procurar evidências do porque por trás das relações 

g. Comparação com literatura - Comparação com literatura conflitante 

- Comparação com literatura similar 

h. Fechamento - Saturação teórica 

FONTE: EISENHARDT (1989) 

 

Este processo foi aplicado ao longo deste trabalho, da seguinte forma: 

 

a. Início 

No início da pesquisa foi definido o foco e a questão de pesquisa. Foram feitas definições a priori 

com relação ao problema de pesquisa e com relação às teorias de internacionalização: dimensões 

estratégicas, opções possíveis para atuação das empresas brasileiras nos mercados populares 

internacionais, que são consultados nos protocolos de entrevistas e questionários. Segundo 

Eisenhardt (1989), os pesquisadores devem formular um problema de pesquisa e especificar 

algumas variáveis potencialmente relevantes, com alguma referência à literatura relacionada ao 

tema.  
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b. Seleção dos casos 

A seleção dos casos, segundo Eisenhardt (1989), ajuda a definir os limites da generalização da 

teoria construída a partir das análises. Os casos devem ser selecionados de tal forma a replicar 

casos anteriores ou estender a literatura existente sobre o tema, ou devem ser escolhidos de tal 

forma a preencher categorias teóricas e gerar exemplos extremos que permitam a análise. Neste 

caso foram selecionadas seis empresas brasileiras, de tal forma a ampliar a teoria existente sobre 

internacionalização e preenchendo as especificações da questão de pesquisa.  

 

c. Desenho de instrumentos e protocolos 

A construção de teoria a partir de estudos de caso combina múltiplos métodos de coleta de dados, 

sendo os mais comuns: entrevistas, observações e documentos. Segundo Eisenhardt (1989), é 

possível combinar dados qualitativos, quantitativos ou ambos. Na pesquisa foram utilizadas 

entrevistas e análises documentais, conforme detalhado mais adiante e seguindo um protocolo de 

entrevistas (Anexo B), sendo que o protocolo da entrevista foi definido a partir da teoria. 

 

d. Coleta de dados no campo 

Segundo Eisenhardt (1989), existe uma superposição entre coleta e análise dos dados. As notas 

de campo são importantes neste aspecto, representando comentários sobre o que está acontecendo 

na pesquisa, envolvendo observação e análise. É importante notar que a construção de teoria a 

partir de estudo de caso permite ajustes no desenho da pesquisa, ao longo do processo de coleta 

de dados. O objetivo deste tipo de pesquisa não é produzir um sumário estatístico sobre um 

conjunto de observações. Os dados foram coletados de diferentes formas e complementados 

conforme o andamento da pesquisa de campo. 

 

e. Análise de dados 

Primeiro Eisenhardt (1989) sugere fazer uma análise de cada caso individualmente, com uma 

análise longitudinal, de tal forma a tornar o pesquisador um profundo conhecedor de cada caso 

analisado, criando uma familiaridade que facilitará a análise entre casos. A análise cruzada dos 

múltiplos casos deve procurar por padrões que levarão à construção da teoria, sendo que nesta 

análise é fundamental olhar para os casos de diferentes ângulos ou formas. Um tática proposta 

por Eisenhardt (1989) é selecionar categorias ou dimensões e então procurar similaridades e 
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diferenças nos diferentes casos. Os casos foram analisados de forma longitudinal e depois foram 

feitas análises cruzadas dos casos, para cada uma das variáveis definidas no modelo de pesquisa. 

 

f. Construção de hipóteses 

A partir das análises longitudinais e análises cruzadas dos dados, os temas, conceitos e relações 

entre as variáveis começarão a aparecer na pesquisa, sendo o próximo passo comparar 

sistematicamente as informações obtidas com os casos e a teoria previamente levantada, em um 

processo iterativo. Segundo Eisenhardt (1989), um primeiro passo para a construção de hipóteses 

é a comparação entre os construtos e os dados acumulados e evidências provenientes das diversas 

fontes. Um segundo passo é verificar se as relações emergentes entre os construtos se adequam às 

evidências de cada caso. Este processo de verificação é semelhante aos tradicionais testes de 

hipóteses, com a diferença que nesta pesquisa as hipóteses são testadas para cada caso e não para 

casos agregados. Esta verificação é crucial para garantir a validade interna da teoria gerada a 

partir da pesquisa com estudos de caso. Este procedimento foi seguido para cada variável. 

 

g. Comparação com literatura 

Segundo Eisenhardt (1989), uma característica essencial desta forma de construir teorias é 

comparar os conceitos e teorias emergentes, ou as hipóteses, com a literatura existente. Primeiro é 

preciso analisar a literatura que conflita com a teoria emergente e depois é preciso comparar com 

a literatura que discute pontos similares, o que deve levar a uma validade interna mais robusta e 

um maior grau conceitual.  

 

h. Fechamento 

Para o fechamento, Eisenhardt (1989) considera dois pontos como fundamentais: quando parar de 

adicionar casos à  pesquisa  e quando parar de comparar a teoria e os dados obtidos. No primeiro 

caso os pesquisadores deveriam parar até que seja alcançada uma saturação da teoria, sendo uma 

boa prática planejar o número de casos antes do início da coleta. Precisam ser considerados os 

recursos disponíveis, sendo entre 4 a 10 um bom número de casos. Com relação ao segundo item, 

também é preciso considerar a saturação da teoria, ou seja, quando o processo iterativo gera 

melhorias incrementais mínimas na teoria gerada na pesquisa.  Nesta pesquisa foram analisados 6 

casos, com o máximo de detalhamento possível em cada caso, para as variáveis estudadas.  
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6.3. Coleta de dados: métodos, instrumentos e protocolos 

 

Quanto aos métodos de coleta de dados, quando se projeta uma pesquisa, existe uma ampla 

variedade de métodos a serem considerados, seja de forma individual ou combinada. Segundo 

Aaker, Kuman e Day (2001) estes métodos podem ser classificados em relação ao uso de fontes 

primárias ou secundárias de dados. Os diferentes métodos prestam-se a diferentes propósitos, e 

será necessário selecionar os métodos utilizados conforme o tipo de pesquisa.  

 

Segundo Yin (1994), as evidências de estudos de casos podem vir de seis fontes distintas, a saber: 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Para este 

trabalho, quanto aos meios, foram realizados levantamentos de dados secundários sobre as 

empresas, assim como coleta de dados primários sobre a estratégia das empresas brasileiras. 

 

Com relação às fontes secundárias, foi utilizada análise documental de materiais institucionais 

das empresas, assim como informações públicas divulgadas na mídia, de forma a preparar uma 

base para entrevistas pessoais, além da utilização dos materiais no próprio conteúdo do trabalho. 

 

Também foi realizado um levantamento junto a fontes primárias, nas empresas brasileiras 

selecionadas para o estudo, a fim de se coletar os dados necessários para a realização da pesquisa, 

no que se refere às decisões e variáveis estratégicas críticas de internacionalização das empresas 

que atuam junto ao mercado internacional de bens populares.  O principal instrumento de coleta 

de dados primários é o de entrevistas pessoais em profundidade com os executivos das 

empresas selecionadas com conhecimento e habilitados a responder às questões e fornecer 

informações sobre a internacionalização e atuação em mercados populares mundiais.  

 

Nas entrevistas foi utilizada uma programação de entrevista com três tipos de questões para 

mensuração, segundo Cooper e Schindler (2003), que são as questões gerenciais, questões de 

classificação e de direcionamento. 

 

As questões gerenciais serviram para identificar o respondente, o local e condições da entrevista. 

Estas questões raramente são feitas ao respondente, mas são necessárias para estudar padrões 
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dentro dos dados. As questões de qualificação são normalmente variáveis sociodemográficas que 

permitem que as respostas sejam agrupadas, de forma que padrões sejam revelados e estudados. 

 

As questões de direcionamento, segundo Cooper e Schindler (2003), envolvem as questões 

investigativas  de um estudo específico e podem ser estruturadas ou não-estruturadas. As 

questões estruturadas apresentam ao respondente um conjunto fixo de escolha, normalmente 

chamadas de perguntas fechadas. Por outro lado, as questões não-estruturadas não limitam as 

respostas, mas fornecem uma estrutura de referência para as respostas, sendo muitas vezes 

chamadas de perguntas abertas.  

 

Esta pesquisa utilizou um protocolo de entrevistas com uma combinação entre roteiro com 

questões estruturadas e não-estruturadas , conforme apresentado no Anexo B.   

 

 

6.4. Amostra: empresas brasileiras selecionadas para o estudo  

 

Yin (1994) considera que seis a dez casos fornecem uma base convincente para o estudo se todos 

os casos vierem a ser previsíveis; já Eisenhardt (1989) sugere que sejam pesquisados de 4 a 10 

casos. 

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), como o fenômeno da internacionalização das empresas 

brasileiras é muito recente, não existe ainda um critério comumente aceito do que seja uma 

multinacional brasileira, nem rankings nacionais ou dados sistematizados sobre a 

internacionalização das empresas.  

 

São analisadas empresas brasileiras que atuam internacionalmente, sendo que os critérios de 

escolha dos casos a serem analisados são: 

 

a. empresas com capital de origem nacional, atendendo a pelo menos um mercado popular 

internacional e pelo menos um mercado tradicional, com operação comercial e/ou industrial 

em pelo menos um destes mercados. Os mercados populares considerados neste estudo são: 
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Argentina, China, Colômbia, México, Índia, Chile, Rússia, Peru, Paraguai, Venezuela, 

Uruguai, África do Sul, Turquia, Irã, Polônia, Argélia, Arábia Saudita, Indonésia, Tailândia e 

Bolívia. Os mercados tradicionais considerados neste estudo são: Estados Unidos, Canadá, 

países da Europa Ocidental, Japão e Austrália. 

 

b. empresas de bens de consumo ou serviços, ou ainda empresas fornecedoras diretas para 

empresas de bens de consumo, sendo estas empresas mais adequadas para análise do mercado 

de bens populares, junto ao consumidor final, ou em posições na cadeia que tenham 

influência do consumidor final, como o caso de empresas fornecedoras para empresas de bens 

de consumo; 

 

c. empresas que atendam ao mercado de bens populares no Brasil.  

 

As empresas selecionadas para o estudo são Natura, O Boticário, AmBev, Embraco, Perdigão e 

Alpargatas, conforme segue: 

 

• Natura (cosméticos e perfumes)  

Operações de vendas diretas no Chile, Argentina, Peru e Bolívia e Cidade do México (mercados 

populares com grande potencial) e lojas na França (mercado tradicional). 

 

• O Boticário (cosméticos e perfumes) 

Lojas franqueadas na Arábia Saudita, Paraguai, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela, África do 

Sul (mercados populares de grande potencial); nos EUA, Japão, Austrália, Grécia e Portugal 

(mercados tradicionais), além de Egito, Cabo Verde, Suriname, Nicarágua, El Salvador, 

Moçambique, Angola e Emirados Árabes.  

 

• AmBev (bebidas)  

Tem cervejarias na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Peru (mercados de bens 

populares com maior potencial para empresas brasileiras); Equador, Republica Dominicana, 

Guatemala, Nicarágua e El Salvador e Canadá (mercado tradicional). 
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• Embraco (máquinas e compressores)  

Fábrica de compressores na China (mercado popular com grande potencial), Eslováquia e Itália 

(mercado tradicional) e escritório nos EUA. 

 

• Perdigão (alimentos)  

Atualmente a empresa tem escritórios na Ásia (Japão e Cingapura), Oriente Médio (Emirados 

Árabes Unidos), Rússia  e  Europa Ocidental (França, Holanda, e Reino Unido), assim como um 

centro de distribuição na Holanda. Em 2007 adquiriu a Plusfoods, empresa processadora de 

alimentos na Europa. 

 

• Alpargatas – Havaianas (sandálias de borracha)  

A empresa atende 80 mercados, sendo os 10 principais mercados Estados Unidos, Austrália, 

França, Itália e Espanha (tradicionais) e  Colômbia, Venezuela, Argentina, Bolívia, Paraguai 

(populares). A empresa tem escritório com operação comercial nos Estados Unidos. 
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E ACHADOS DO 

ESTUDO 

 

 

7.1. O Boticário 

 

O caso O Boticário foi elaborado a partir de dados secundários, cujas fontes são citadas ao longo 

de texto, incluindo materiais publicados no Brasil, no exterior e materiais institucionais 

fornecidos pela empresa. Também foram realizadas entrevistas com executivos da empresa; foi 

realizada uma entrevista em 24/11/2006, com um franqueado de O Boticário no Brasil e primeiro 

franqueado no exterior (Portugal), além de duas entrevistas realizadas durante visita à empresa 

em Curitiba, no dia 30/11/07, com o Gerente de Internacionalização e o Coordenador de 

Operações Internacionais.  

 

7.1.1. Apresentação do caso 

 

Segundo a revista especializada em comércio internacional Análise (2006), o setor de produtos de 

perfumaria no Brasil tem trabalhado com previsões favoráveis para a atuação no mercado 

externo. Internamente, fatores como a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, a 

melhoria no padrão de salário da mão-de-obra  feminina e crescimento do uso de cosméticos 

pelos homens devem aumentar a produção de cosméticos, impulsionando também a exportação. 

Do lado externo, a exploração de mercados pouco tradicionais, como Oriente Médio, é vista por 

especialistas como um caminho seguro para o crescimento do comércio externo. Já a África é tida 

como um mercado potencial para produtos para cabelo. Mas as exportações brasileiras ainda 

estão concentradas na América do Sul, com cerca de 60% das exportações do Brasil tendo como 

destino o continente, embora esta diferença esteja diminuindo. Segundo Briney (2005), o 

mercado brasileiro de cuidados faciais também tem crescido muito, favorecido pela presença de 

marcas nacionais, tais como Natura e O Boticário, que oferecem produtos de qualidade, mas a 

preços acessíveis.  
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Segundo Ribeiro e Melo (2006), em março de 1977, Miguel Krigsner e mais três sócios fundaram 

a Hudson José Botica Comercial Farmacêutica Ltda, inicialmente funcionando como uma 

farmácia de manipulação em Curitiba/PR. 

 

As restrições às importações mantinham a concorrência limitada a produtos brasileiros, no 

mercado nacional, e isso favoreceu o crescimento do O Boticário nos anos iniciais de sua 

existência, favorecendo a implantação em 1979 de uma filial junto ao aeroporto Afonso Pena, 

situado na região metropolitana de Curitiba. Em pouco tempo o número de interessados em 

comercializar os produtos O Boticário cresceu rapidamente. Inicia-se então em 1980 o processo 

de adoção do franchising como meio de expansão da rede, culminando em 1982 na construção de 

sua primeira fábrica de produtos de cosméticos, antes restrita aos pequenos laboratórios de 

manipulação. 

 

Dando continuidade ao plano de expansão da rede e de uma maior produtividade na fábrica 

recém inaugurada, inicia-se em 1984 a utilização de campanhas publicitárias em cadeia nacional. 

Entretanto, em 1989 o processo de crescimento do número de franqueados, em cerca de 300, 

aumentou o risco da divulgação feita pelos próprios franqueados prejudicar a credibilidade da 

marca e romper o padrão do negócio. Assim O Boticário passou por uma reestruturação, com a 

implantação de novos critérios de qualidade e de seleção de franqueados. As campanhas 

publicitárias tiveram um novo direcionamento, foram direcionadas a revistas femininas de 

circulação nacional que davam status ao produto e permitiam que se veiculasse uma comunicação 

padronizada.  Quanto à expansão da rede de franquias, estabeleceu-se que seriam abertas novas 

lojas em localidades distantes dos grandes centros, visando a atender novas localidades e 

limitando a concorrência entre franqueados O Boticário nas grandes cidades.  

 

Segundo Press Meeting publicado pelo O Boticário (2006), com sua estrutura atual, O Boticário 

consegue gerar aproximadamente 12 mil postos de trabalhos diretos e indiretos, contando com 

1.500 funcionários em sua unidade industrial e escritório central. A empresa tem uma linha de 

aproximadamente 650 produtos no Brasil, incluindo os produtos sazonais, que se dividem em 

cuidados para o corpo, cuidados faciais, protetores solares, maquiagem, deo-colônias, 

desodorantes, sabonetes, xampus e uma linha para crianças.  
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Segundo material de O Boticário (2006), a indústria paranaense encerra o ano de 2006 com 

faturamento de cerca de US$ 350 milhões, o que significa um crescimento de 13% na 

comparação com 2005. A empresa obtém estes resultados a partir do propósito de ser a melhor 

escolha para que as pessoas valorizem sua beleza e vitalidade, tenham alegria e prazer de viver, 

irradiando felicidade ao seu redor. Muito do sucesso da empresa é atribuído à preocupação da 

empresa com o meio ambiente, utilização de ingredientes naturais e ações de preservação 

ambiental. 

 

Segundo Doyle (2005), O Boticário é a terceira maior marca de fragrância no mundo, ficando 

atrás da Avon e da Natura, mas ultrapassando marcas importantes, tais como Chanel No 5, Jafra 

Cosmetics, Coty Adidas, Christian Dior, Unilever’s, Calvin Klein Eternity, Estee Lauder 

Pleasures e Chanel Allure. Em 2004 O Boticário respondeu a 1,6% das vendas de fragrâncias no 

mundo.  

 

Em 2006 o Boticário tinha 2367 lojas no Brasil e no exterior tem 55 lojas e 1003 pontos de venda 

em 24 países, entre eles Portugal, México, Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai, Japão e EUA, 

Arábia Saudita, Emirados Árabes, Moçambique, Austrália, Jordânia, Malásia, Taiwan, El 

Salvador, Nicarágua e Angola, conforme Figura 6 abaixo: 

 

 
Figura 6 – Países nos quais O Boticário está presente 

FONTE: O BOTICÁRIO (2006) 
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A distribuição internacional de O Boticário nos mercados internacionais, em 2004, era a seguinte, 

conforme indicado Tabela 13 a seguir. 

 

Tabela 13 - Distribuição internacional dos pontos de venda de O Boticário (2004) 

 
País Lojas de varejo Quiosques  Pontos de venda no 

varejo 
Portugal 50   
Bolívia 5 9  
Paraguai 4 2  
Peru 2   

Uruguai 1  11 
México 8  48 
Japão   438 
Oriente Médio   30 
Angola   2 
Moçambique    1 

             FONTE: SANTOS (2004) 
 
Segundo Nogueira (2006), o processo da internacionalização da empresa teve início com a 

expansão do sistema de franquias que já existia no Brasil, a partir de uma oportunidade que 

emergiu de contatos de um franqueado em São Paulo. Ribeiro e Melo (2006) complementam 

estes dados, afirmando que no início da internacionalização do O Boticário nos anos 80 

configurava-se de forma passiva respondendo apenas a pedidos espontâneos vindos do exterior. 

A primeira loja em Portugal foi aberta por sócios de uma franquia no Brasil, em conjunto com 

parentes sediados em Portugal. Apesar dos inúmeros pedidos de interessados em abrir lojas do O 

Boticário no exterior, nesse momento a direção da empresa priorizava que o franqueado externo 

conhecesse a empresa de perto e fosse de confiança da empresa. 

 

Mais recentemente O Boticário buscou competências especializadas para manter a sustentação de 

suas lojas no ambiente internacional, de forma estruturada e profissional, adotando um modelo de 

negócios internacional denominado “Modelo T”, que iniciou 2003. O modelo continua a ser  

aprimorado, uma vez são fatores importantes para competir internacionalmente.  

 

O Boticário hoje é uma empresa de capital totalmente nacional e familiar, mas seguindo as 

melhores práticas de gestão e utilizando modernos e sofisticados sistemas humanos e técnicos. 
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Em 2001 a empresa implementou o ERP integrado às suas quase 2400 lojas. A visão de futuro e 

o desenvolvimento de produtos que englobam tecnologia são fortemente disseminados, sendo que 

no âmbito da internacionalização, o fator profissionalização é essencial para os negócios, pois é 

muito difícil fazer negócios internacionais sem que a empresa conte com esta gestão moderna e 

competitiva. 

 

 

7.1.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 

 

Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

O Boticário atua com um modelo de negócios específico, mas faz prospecção para diferentes 

tipos de mercados, sejam tradicionais ou emergentes, com uma análise país a país. E com relação 

a este aspecto, a atuação da empresa junto a um parceiro local é essencial, pois é este parceiro 

que realmente conhece o mercado local, que avalia e apóia a operação da empresa nos diferentes 

países.  

 

As parcerias são identificadas nas câmaras internacionais, feiras especializadas, contatos com 

empresários e sites, de forma próativa. Mas muitos contatos são reativos, ou seja, estrangeiros 

que estando no Brasil observam as lojas instaladas de O Boticário, conhecem o produto  e 

procuram a empresa para o desenvolvimento de uma parceria.  

 

A empresa, por meio destas parcerias, visa a aumentar sua venda, tendo acesso aos mercados já 

estabelecidos (emergentes ou tradicionais) e também a estabelecer posição em mercados com 

grande potencial de crescimento, no caso de emergentes. 

 

O Boticário é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo, mas é uma marca reconhecida 

no Brasil, e não internacionalmente.  Precisa crescer e se ampliar nos mercados emergentes, mas 

também precisa estar nos mercados tradicionais, reconhecidos internacionalmente, para se 

consolidarem enquanto marca. É preciso ter uma “vitrine internacional” em países tradicionais 

para irradiar a marca globalmente, como um farol irradiador da marca, pois é importante que a 

marca esteja sinalizada internacionalmente em mercados que passem esta idéia: como o caso da 
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empresa ter loja nos EUA, mais especificamente em Nova Iorque, um local que dita moda, que 

cria grupos de consumo e que influencia o consumo do produto no âmbito global, ainda que seja 

um mercado pequeno e difícil no início.  

 

Para escolher os mercados onde irá atuar, a empresa analisa o potencial do negócio por meio de 

variáveis como estabilidade econômica e política, grau de transparência e indicadores de 

corrupção, especialmente para os países emergentes, além do PIB e renda per capita da população 

e tamanho da população potencialmente consumidora. A distância cultural com relação ao país de 

origem também é considerada, mas em casos como a atuação nos Emirados Árabes e Arábia 

Saudita, a participação do parceiro local foi fundamental para permitir que a empresa conhecesse 

melhor o mercado e pudesse atuar com sucesso. 

 

A melhor pesquisa de mercado é estar presente no mercado onde se quer atuar. O Boticário 

utiliza pesquisas de mercado e estudos, mas também considera importante a real percepção que 

vem das lojas em funcionamento, do contato com o consumidor. O modelo de parcerias adotado 

pela empresa permite que isto seja feito. É muito mais barato e eficaz obter esta percepção do 

público nos quiosques da empresa (e outros investimentos de menor porte), do que abrir lojas e 

fazer grandes investimentos que podem não dar certo, especialmente quando o país é 

culturalmente distante. Nas lojas dos Emirados Árabes todos os funcionários são homens 

(inclusive para vender cosméticos para as mulheres consumidoras), uma vez que as mulheres não 

trabalham fora; a propaganda também é diferenciada, de tal forma a não se tornar ofensiva para o 

público.  

 

Embora a empresa analise as possibilidades, por enquanto não há a intenção da empresa atuar em 

países como China, Índia e Rússia.  Na Rússia a corrupção é vista como muito alta, não há uma 

transparência nos negócios. O poder aquisitivo da população potencialmente consumidora é 

muito baixo, sendo que a grande maioria dos consumidores está acostumada a comprar perfumes 

de até 5 dólares, sendo que perfumes de O Boticário para exportação custam em média 15 

dólares. Os poucos consumidores com disposição a gastar preferem comprar produtos de marcas 

reconhecidas, daí a necessidade de, antes de entrar em alguns mercados, a empresa firmar sua 

marca em mercados tradicionais de prestígio. 
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Na Índia, além da questão da renda, as diferenças culturais e os tipos de produtos demandados 

são muito diferentes e na China as regras protecionistas de mercado dificultam muito a entrada 

neste país, assim como a valorização das marcas globais e a baixa renda disponível para o 

consumo, com uma concorrência muito grande e produtos muito baratos. Nestes países fica mais 

difícil para a empresa conseguir um parceiro e aplicar o seu modelo de negócios, devido a estas 

grades diferenças. Estes países representam outra realidade completamente diferente, são um 

“outro mundo” e a empresa ainda não está preparada para atender estes mercados. 

 

Escopo de segmento 

Com relação ao segmento de atuação, no Brasil O Boticário atende a todos os segmentos da 

população, estando presente tanto nos grandes centros, como nas cidades menores do interior do 

Brasil, graças ao seu sistema de franquias, que permite uma grande pulverização das lojas. 

 

A classe A consome produtos para presentes, especialmente em datas comemorativas como 

Natal, Dias das Mães e Dia dos Namorados, além de maquiagens, de forma esporádica, 

comprando poucos produtos e de forma sazonal (um produto especial para o inverno ou verão, 

por exemplo). As classes B1 e B2 também consomem os produtos também para presentes, além 

de protetores solares e maquiagens. Já a grande massa da população de classes C e D, que 

recebem até 10 salários mínimos por família, consomem todos os produtos de O Boticário de 

forma aspiracional. É um produto de reconhecida qualidade, mas acessível à população de baixa 

renda. Além disto, este público pode não comprar a linha completa de maquiagens, mas compram 

alguns produtos, além de consumir as linhas mais simples e baratas. Além de linhas mais baratas, 

há também os produtos que são muito procurados, como os desodorantes e body splah, que têm a 

mesma fragrância do perfume, mas com preços mais baixos e acessíveis, sendo consumidos em 

substituição ao perfume.  

 

O mesmo é válido para os outros mercados emergentes nos quais a empresa atual (América do 

Sul e Emirados Árabes), sendo que nestes países a empresa atende às mesmas faixas de renda, 

porém com uma concentração maior nos centros urbanos, uma vez que ainda não há uma 

capilaridade das lojas. Mesmo nos EUA, o foco da atuação da empresa ainda é o público 
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brasileiro que tinha baixa renda no Brasil, que não tinha condições de comprar o produto, e que 

agora trabalha nos EUA e já pode comprá-los, então o caráter aspiracional continua forte para 

alguns destes mercados tradicionais também. 

 

Preços 

A empresa tem uma política de preços sugeridos, mas que precisam ser adaptados nos diferentes 

países, conforme a renda dos consumidores. Nos países de menor renda per capita os preços são 

mais baixos.  Na América Latina a empresa enfrenta o problema da renda mais baixa da 

população, sendo que aqueles com alta renda preferem produtos de marcas globais reconhecidas. 

Nestes países fica mais difícil rentabilizar o processo de internacionalização, pois os preços 

cobrados são relativamente mais baixos, compatíveis à renda da população. Mas ainda assim a 

empresa atua com sucesso em praticamente toda América Latina, graças ao seu modelo de 

negócios. 

 

No caso de países como Rússia, Índia e China, o preço para conseguir lidar com a concorrência 

das marcas locais inviabiliza a entrada nestes mercados. Por outro lado, a empresa ainda não tem 

uma marca suficientemente consolidada para cobrar um preço superior e competir com marcas 

globais, internacionalmente reconhecidas. 

 

Segundo Ribeiro e Melo (2006), no mercado americano os preços são sugeridos pelo O Boticário, 

e a loja americana faz suas alterações de acordo com o comportamento observado do seu 

consumidor diante daquele preço, ficando a decisão final para o aliado externo. 

 

Promoção 

A empresa utiliza a imagem da brasilidade, mas não como um elemento folclórico, não reforça a 

imagem típica de produto exótico da Amazônia, por exemplo. A empresa prefere explorar a 

brasilidade como comportamento: imagem de beleza, alegria, mas com tecnologia, inovação e 

modernidade, ou seja, destacando que os produtos têm um padrão internacional, não são uma 

caricatura do Brasil. 
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Com relação à promoção, o Boticário fornece os materiais de suporte e de lançamento dos 

produtos, de tal forma a manter um padrão visual das lojas ou outros pontos de venda.  

 

As campanhas de propaganda da empresa já são internacionais, com adaptações regionais às 

diferentes culturas, especialmente as mais diferentes da nossa. As campanhas já usam padrões de 

beleza globais e isto é uma vantagem do Brasil, pois combinamos as características de diferentes 

povos. A campanha é feita utilizando modelos que seguem um padrão de beleza global, porém 

mais próximas à realidade das mulheres reais. Não são feitas campanhas com modelos famosas 

internacionalmente, que além de encarecerem demais as campanhas, também ficam muito 

distantes das consumidoras, sendo que esta não é a imagem que a empresa quer passar – a idéia é 

que mulheres comuns podem ficar bonitas utilizando produtos acessíveis da empresa. 

 

A comunicação é centralizada no Brasil, mesmo as adaptações elaboradas no material publicitário 

voltado a diferentes países são centralizadas, de tal forma a manter o padrão das lojas em âmbito 

global.  

 

Um ponto muito importante na internacionalização é a fidelização do cliente internacional, pois é 

muito comum a primeira compra para experimentar o produto brasileiro, mas o que a empresa 

quer é que o consumidor continue comprando o produto da marca Boticário, em um mercado 

extremamente concorrido e com diversas opções. O produto e a atmosfera que o envolve precisa 

ser muito sedutora, é preciso criar uma identidade do produto, uma comunidade da beleza, dando 

sustentabilidade ao negócio e seduzindo o consumidor de forma duradoura.  

 

Em todos os mercados, sejam eles tradicionais ou populares, é fundamental conhecer o 

comportamento do consumidor, suas necessidades específicas e suas características, sendo que 

para tanto a empresa lança mão das parcerias. Os parceiros locais são fundamentais para trazer 

este conhecimento sobre o consumidor até a empresa, o que seria impossível somente por meio 

de pesquisas. 
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Canais de distribuição 

Nestes mercados internacionais, inclusive os mercados de menor renda, a empresa não enfrenta 

problemas para distribuição dos produtos. Todos os produtos são fabricados em Curitiba/PR, 

enviados de navio e distribuídos internamente com apoio dos parceiros locais. Os produtos são 

vendidos diretamente ao consumidor nos mercados locais, sejam eles tradicionais ou populares. 

 

Por outro lado, Ribeiro e Melo (2006) destacam que algumas limitações são encontradas quando 

se trata da logística, pois em algumas situações há demora na entrega dos pedidos realizados pela 

loja americana, isso ocorre principalmente devido aos trâmites de transporte e de fiscalização que 

são impostos pelo governo norte-americano. O ciclo empreendido inicia-se através do transporte 

marítimo, entretanto em determinadas situações, quando há urgência, implementa-se o transporte 

aéreo, passando posteriormente pela alfândega e finalmente o transportador local que faz a 

entrega da mercadoria à loja americana. 

 

De acordo com o modelo de negócios da empresa, podem ser utilizados diferentes canais de 

distribuição, sendo os produtos vendidos tanto por meio de lojas de departamentos e lojas 

multimarcas, como em quiosques e lojas próprias.   

 

Produtos, inovação e tecnologia 

A empresa oferece produtos de excelente qualidade, inclusive quando comparado aos produtos 

internacionais, já tendo recebido uma série de prêmios.  

 

Atualmente a empresa tem um mix total de produtos de aproximadamente 650 produtos no 

Brasil, sendo que há um mix de 280 produtos que são comercializados nos mercados 

internacionais. Com esta redução no número de produtos a empresa consegue fazer uma melhor 

gestão das categorias de produtos e consegue aumentar as vendas por produto, assim como as 

vendas totais das lojas.  

 

De maneira geral os produtos não passam por adaptações específicas para atender aos diferentes 

mercados internacionais, com exceção dos perfumes, uma vez que alguns mercados com clima 

frio exigem que o produto tenha uma maior fixação, sendo necessária uma maior concentração de 
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essência. Esta é a única linha que tem produtos diferenciados, adaptados para o atendimento 

específico dos mercados internacionais. 

 

Os mercados demandam adaptações, mas a empresa ainda não tem uma escala suficiente para 

atender a todas as especificações dos mercados internacionais. Por outro lado, a empresa tem 

feito cada vez mais mudanças nos produtos de tal forma a atender ao mercado global, não 

somente o mercado brasileiro. Desta forma, a inovação e o P&D incorporam padrões 

internacionais de tal forma a atender os mais diferentes mercados, sejam eles os mercados mais 

desenvolvidos ou emergentes.  

 

Segundo declarado por Miguel Krigsner, presidente e fundador de O Boticário, toda vez que olha 

para um mercado internacional, a empresa precisa verificar se sua estrutura interna é capaz de 

adaptar os produtos de tal forma a atender aquele mercado, uma vez que não é possível impor um 

produto brasileiro, sem as devidas adaptações, sendo que a empresa precisa ser flexível para fazer 

algumas adaptações e até mesmo desenvolver produtos com aceitação regional (SANTOS, 2004).   

 

As embalagens já são impressas em português, inglês e espanhol, sendo que em outras línguas 

recebem um adesivo. Além disto, os produtos que vão para o mercado americano precisam de um 

adesivo adicional ao rótulo em inglês, dependendo do produto, pois algumas informações 

precisam ser apresentadas conforme especificação do FDA. 

 

Segundo Ribeiro e Melo (2006), nas lojas americanas não houve uma estratégia clara de 

adaptação dos produtos ao consumidor norte americano, como tradução dos rótulos para o inglês, 

treinamento dos funcionários da loja para adaptação ao padrão do país, nem mesmo houve 

preocupação se as funcionárias tinham a língua inglesa fluente. 

 

A qualidade dos produtos oferecidos nos mercados emergentes é a mesma. O que muda é o mix 

de produtos oferecidos, com uma maior quantidade das linhas mais simples e baratas ou produtos 

como body splash e desodorantes, mais consumidos pela população de menor renda. 
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Segundo Ribeiro e Melo (2006), as dificuldades enfrentadas nos EUA para o estabelecimento da 

loja O Boticário vêm principalmente das barreiras legais estabelecidas pelo governo e num maior 

grau, das regras instituídas pela FDA (Ministério da Saúde), quanto ao estabelecimento de 

rigorosos e dispendiosos testes clínicos nos produtos. A dificuldade de registro de marca dos 

produtos também se constitui como um obstáculo à comercialização destes. Estas limitações 

impostas acabam reduzindo o número de produtos a serem comercializados pela loja, de um total 

de 550 para 100 no mercado americano. 

 

Anualmente são desenvolvidas 200 inovações incorporadas aos produtos, muitas delas 

incrementais, mas também novos produtos são lançados a cada ano. A empresa tem laboratório 

próprio e busca parcerias com universidades e institutos de pesquisa visando a inovação. A 

inovação é totalmente centralizada no Brasil e com foco nos produtos globais, sem grandes 

adaptações a produtos regionais. 

 

Segundo declarado por Krigsner a Santos (2004), a empresa consegue obter sucesso devido à 

inovação constante, qualidade do produto e qualidade nas relações com as pessoas que 

administram a empresa.  

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

A internacionalização do Boticário teve início há 20 anos, e desde então o modelo de negócios 

evoluiu dos simples aproveitamento das oportunidades que surgiam no âmbito internacional, para 

um modelo muito mais estruturado e profissionalizado. 

 

Hoje o Boticário é a maior cadeia de franquias de cosméticos do mundo, mas o modelo de 

franquias que foi tão bem sucedido no Brasil não foi adequado para o processo de 

internacionalização. Havia um ônus grande para o franqueado, além do risco das lojas 

internacionais acabarem ficando diferentes do padrão da empresa, em termos da linha de 

produtos, promoção, lay-out da loja, treinamento e comunicação dos produtos, uma vez que o 

investidor local tinha muita liberdade. Além disto, mais complicado do que entrar em um 

mercado internacional, o difícil é conseguir uma sustentabilidade no mercado, ou seja, manter-se 

competitivo ao longo do tempo, o que não funcionou com o modelo de franquias.  
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Desta forma, O Boticário desenvolveu um modelo de negócios internacionais que oferece uma 

oportunidade de crescimento sustentável a parceiros em países estrangeiros. É um modelo que 

permite o estabelecimento de displays em lojas de departamentos, ou quiosques, com um 

investimento inicial menor, antes dos investimentos com abertura da loja, que tem um mix de 

produtos mais completo. Este modelo possibilita o desenvolvimento do negócio em forma 

modular, de acordo com a quantidade de produtos e dos canais de distribuição, viabilizando a 

entrada e o crescimento da marca nos países.  

 

Este modelo permite uma forma de entrada nos países muito mais flexível do que o modelo de 

franquias com lojas, não sendo necessário o investimento pesado com lojas para a entrada no 

mercado, o que pode ser feito aos poucos. 

 

Desta forma, existem quatro possibilidades de estabelecer um negócio O Boticário no exterior, 

dependendo do tamanho e dos tipos de produtos a serem comercializados: 

 

• Tamanho 1 (T1) - Mix de 30 produtos predefinidos (produtos premium): ideal para lojas de 

departamentos, garantindo a imagem da marca. 

• Tamanho 2 (T2) - Mix de 75 produtos predefinidos: ideal para lojas multimarcas e lojas de 

departamentos, garantindo a imagem da marca. 

• Tamanho 3 (T3) - Mix de 175 produtos predefinidos em quiosques: garantindo a imagem da 

marca e vendas, além de uma maior amplitude do mix de produtos. 

• Tamanho 4 (T4) - Mix de 280 produtos predefinidos: ideal para abertura de loja exclusiva O 

Boticário e maior amplitude de mix. 

 

Desta forma a empresa pode entrar nos mercados sem fazer investimentos tão altos e difundir a 

marca, até a abertura das lojas. Dependendo do mercado, é mais interessante ter o modelo T1, 

com produtos premium distribuídos em lojas de departamento, especialmente nos mercados 

tradicionais de alta renda, como é o caso do Japão, que tem mais de 300 pontos de venda do tipo 

T1 em todo o País. 
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Já nos mercados de menor renda é importante que o ponto de venda ofereça também as linhas de 

produtos mais simples e baratas, além das marcas premium, que permitem o acesso do 

consumidor aos produtos da empresa.  

 

Neste modelo de negócios, a empresa faz investimentos diretos nos pontos de venda, juntamente 

com os parceiros locais. Segundo material fornecido pela empresa, as atividades da empresa nos 

negócios internacionais são: 

 

a. Análise do ponto comercial – a localização do ponto comercial é um dos fatores 

determinantes para o êxito do negócio. Por isso, O Boticário atua diretamente neste processo 

de escolho do ponto, juntamente com o parceiro local.  

b. Campanhas de marketing e publicidade – O Boticário auxilia seus sócios fornecendo 

campanhas para as principais datas comemorativas (Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia 

dos Namorados), e auxilia na criação de campanhas de produtos, fornecendo peças, imagens e 

consultorias específicas para cada país. 

c. Consultoria e Auxílio nos Esforços de Marketing – baseado nas vendas (financeiras) 

realizadas, O Boticário avalia os resultados dos sócios e verifica a possibilidade de oferecer 

ajuda para os esforços de marketing (materiais de divulgação, campanhas, móveis, etc). 

d. Portal Internacional – canal de comunicação por meio do qual são feitos pedidos, é revisado o 

boletim mensal contendo informações importantes sobre o negócio. 

e. Treinamento  à distância – fornecimento de material para treinamento à distância da equipe 

de vendas locais. 

f. Projeto Arquitetônico – O Boticário possui contratos com escritórios de arquitetura que 

orientam os sócios na montagem do ponto de venda, garantindo assim a identidade exclusiva 

e padronizada do espaço físico. 

g. Treinamento no Brasil – os sócios recebem treinamentos no Brasil (nas lojas), para que 

compreendam o negócio O Boticário e para que conheçam melhor a marca.  

 

O Quadro 5 a seguir mostra as atividades realizadas pelo Boticário nos diferentes canais de 

distribuição. Na aliança internacional a empresa busca o compromisso do parceiro, já que a 

experiência tem demonstrado que a participação e a comprometimento aumentam as chances de 
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sucesso do negócio. Desta forma a empresa busca compartilhar os riscos do negócio com os 

parceiros locais, que por outro lado são profundos conhecedores do mercado.   

 

 

Quadro 5 – Atividades de O Boticário conforme canais de distribuição 

 

Atividade 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 
 

Análise do ponto 
comercial •  •  •  •  

Campanhas de marketing 
e publicidade •  •  •  •  

Portal Internacional •  •  •  •  
Treinamento à distância •  •  •  •  
Projeto Arquitetônico   •  •  
Treinamento in situ 
(Brasil)   •  •  

                          FONTE: O BOTICÁRIO (2006) 
 

 

Processos de produção e custos 

O Boticário centraliza suas atividades de produção no Brasil, na fábrica em Curitiba. Também 

centraliza as atividades de marketing na unidade central, sendo que os parceiros locais têm pouca 

liberdade para fazer modificações na comunicação, no lay-out da loja, de tal forma a não 

descaracterizar a marca.  

 

A marca é muito reconhecida no Brasil, está se expandindo para o exterior e a empresa tem no 

momento uma equipe com 30 pessoas para expandir o negócio internacionalmente, trabalhando 

atualmente como uma unidade de negócios na empresa, mas no futuro eles esperam que esta 

atividade esteja totalmente integrada às operações da empresa, assim como no desenvolvimento 

dos produtos e do mix de marketing.  

 

A empresa centraliza a produção na fábrica em Curitiba para atender também o mercado externo. 

Para conseguir garantir este ganho de escala, a empresa não consegue ainda fazer adaptações 

específicas para alguns mercados, pois ainda não tem internacionalmente um mercado que 

justifique mudanças nos seus processos de produção ou nos produtos em si. Mas procura adaptar 
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a linha às necessidades globais, ou seja, aproveitando mudanças que atendam a mercados 

específicos, mas que também sejam interessantes para outros mercados.  

 

Dimensões estratégicas críticas 

Para ter sucesso e crescimento no âmbito internacional, tanto em mercados emergentes, como em 

mercados tradicionais, O Boticário desenvolveu um modelo de negócios muito bem definido, 

sendo que não basta que a empresa aproveite as oportunidades que surgem, ela precisa estar bem 

preparada e profissionalizada para conseguir manter a sustentabilidade do negócio internacional. 

Não adianta entrar em um mercado com características de renda semelhantes às do Brasil, sem 

poder sustentar a marca ao longo do tempo, é preciso pensar em negócios sustentáveis nos 

mercados de baixa renda e também nos mercados tradicionais, que são sinalizadores. 

 

Um outro fator crítico é a parceria local com empreendedorismo, sendo que a empresa escolhe 

muito bem o seu parceiro local, recusando a entrada em muitos países, em diferentes situações. É 

preciso que a empresa tenha acesso à vivência na ponta da cadeia para atuar naquele país e isto é 

feito por meio de parcerias com empreendedores locais. No caso dos países de menor renda 

média per capita, as parcerias são importantes pois o negócio precisa ter uma viabilidade, o que é 

mais difícil nos países onde são cobrados preços menores pelos produtos. Mas no caso de 

mercados tradicionais, estas parcerias também são importantes. 

 

Segundo Ribeiro e Melo (2006), a aliança estratégica no caso do O Boticário em Nova York foi 

claramente uma aliança para redução da incerteza. Para o lado do parceiro internacional, reduzir a 

incerteza e o risco de investir sozinho e sem nenhum apoio e comercializar produtos novos no 

mercado americano e, para o lado de O Boticário, diminuir os ricos das dificuldades enfrentadas 

nos EUA para a comercialização de produtos relacionados a saúde, essas dificuldades vêm 

principalmente das barreiras legais estabelecidas pelo governo e num maior grau, das regras 

instituídas pela FDA (Food and Drugs Administration), quanto ao estabelecimento de rigorosos e 

dispendiosos testes clínicos nos produtos.  

 

No mercado dos EUA é muito alto o product liability risk, isto é, é muito comum que empresas 

sejam processadas e obrigadas a indenizar consumidores por seus produtos mal adaptados. 
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Segundo Ribeiro e Melo (2006), O Boticário quer evitar responsabilidade caso tenha um processo 

de um consumidor por causa de um produto não adaptado ou mal produzido. E uma aliança 

estratégica estabelecendo claramente a autonomia e a individualidade de objetivos evita 

responsabilidades futuras que O Boticário possa ter. 

 

Por fim, outro fator crítico de sucesso é a gerência da marca, sendo que a marca já está 

consolidada no Brasil, mas está em processo de construção no âmbito internacional, a empresa 

toma um cuidado muito grande com a marca. Uma situação muito ruim, por exemplo, é a 

constante entrada e saída da empresa em um mercado, que confunde os consumidores e prejudica 

a construção da marca. Esta consolidação é feita aos poucos, com o consumidor tendo contato 

com as lojas ou outros pontos de distribuição e também por meio da experimentação do produto, 

daí o sucesso do modelo de negócios mais flexível adotado pela empresa. No caso dos países 

tradicionais, a consolidação da marca tem um papel que vai além do mercado local, mas também 

é relevante como sinalizador para fortalecer a marca em outros países, atraindo mais 

consumidores, especialmente nos países onde há uma grande valorização das marcas 

internacionais, como por exemplo a China. 

 

Conhecimentos relevantes para atuação internacional 

Para a empresa, o conhecimento adquirido no mercado brasileiro foi fundamental para atuar nos 

mercados emergentes e também nos tradicionais. Especialmente no que se refere ao 

profissionalismo das pessoas envolvidas, desde os responsáveis pela área internacional, assim 

como os parceiros locais. 

 

Assim como no Brasil, os parceiros locais devem estar totalmente comprometidos e envolvidos 

com o negócio, para que possa dar certo. Os investimentos internacionais são relativamente 

pequenos, mas a marca da empresa não pode ser prejudicada por algum negócio mal realizado no 

âmbito internacional. A experiência mostrou que o mesmo modelo adotado no Brasil pode não 

funcionar no âmbito internacional, então é preciso também aprender com a experiência dos 

mercados locais, para expandir-se internacionalmente.  
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Foi o que aconteceu com O Boticário, que foi primeiro para mercados os tradicionais, com o 

mesmo modelo de franquias, e não conseguiu se desenvolver desta forma. Foi preciso pensar em 

um outro modelo de negócios que funcionasse internacionalmente, contando com o envolvimento 

das pessoas nos mercados locais, que pudessem transmitir o conhecimento sobre o mercado. 

 

O fato do Boticário já atender ao público de baixa renda no Brasil, com um mix de produtos 

adequado, facilita a viabilidade do negócio nos países da América Latina, por exemplo, que tem 

menor renda. Como os produtos nesses países são mais baratos, torna-se mais difícil viabilizar o 

negócio, mas O Boticário consegue fazer isto graças à experiência no Brasil, um mercado 

semelhante. 

 

 

7.2. Natura 

 

O caso da Natura foi desenvolvido a partir de dados publicados, material institucional, trabalhos 

de conclusão de curso e entrevistas com executivos da empresa. Foi realizada uma entrevista em 

08/12/2006 com a Diretora de Internacionalização, além de uma entrevista no dia 06/03/2007, 

com o Diretor de Operações Internacionais para América Latina. 

 

 

7.2.1. Apresentação do caso 

 

Segundo o Informe Anual Natura (2005), a empresa, que hoje é uma das principais fabricantes de 

cosméticos do País, em 1969, ano da sua fundação, era apenas uma loja de produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos na Rua Oscar Freire, em São Paulo. A empresa ultrapassa as 

fronteiras do Brasil com a inauguração de alguns estabelecimentos na América do Sul e uma loja 

em Paris, França, onde comercializa uma linha de produtos fabricados com base no trabalho de 

exploração sustentável da biodiversidade brasileira.  

 

Segundo Doyle (2005), atualmente a Natura é a segunda maior marca de fragrâncias do mundo, 

com 2,4% das vendas mundiais, ficando atrás somente da Avon, que detém 6% do mercado do 
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mundial. A América Latina é um dos mercados de maior crescimento em cosméticos e a Natura 

se destaca por oferecer produtos acessíveis, inspirados na natureza, e com excelente qualidade.  

  

Segundo dados do Informe Anual Natura (2006), a razão de ser da Natura é criar e comercializar 

produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem, sendo o bem-estar a relação 

harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo e o estar bem é a relação 

empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte e 

com o todo.  

 

Segundo o Informe Anual Natura (2006), a receita bruta consolidada alcançou R$ 3,9 bilhões em 

2006, com um aumento de 20% em relação a 2005, superando a taxa de crescimento do mercado-

alvo. No Brasil, a participação de mercado chegou a 23%, contra 21% em 2005. Nas operações 

internacionais, a receita bruta aumentou 44% e o número de Consultoras e Consultores 

ultrapassou 56 mil, registrando um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. A estratégia 

de negócios da Natura está apoiada em quatro pilares: o compromisso com a sustentabilidade, as 

relações de qualidade estabelecida com todos os públicos, os conceitos de produtos que são 

desenvolvidos e a força da marca Natura, que representa sua essência.  

 

Animados com a perspectiva de levar o estilo Natura de fazer negócios a um número cada vez 

maior de pessoas e mercado, ampliaram os investimentos na expansão internacional da 

companhia, inaugurando em abril de 2005 a Casa Natura em Paris, França, berço da cosmética 

mundial e iniciando em agosto do mesmo ano as atividades no México, um dos maiores e mais 

competitivos mercados de venda direta no mundo.  Entretanto, a empresa já vem investindo nos 

mercados internacionais há alguns anos, seguindo uma trajetória de sucesso: 

 

1982 - Em sua primeira década de vida, a Natura tinha foco em seus negócios nacionais e em 

1982 chega no Chile, por meio de distribuidor terceirizado. 

1983 - Em 1983 A Natura decide abrir subsidiária em Miami (EUA), para operar nos mesmos 

moldes da Pró-Estética. Foi criada então a Numina Group Corporation, que distribuía os produtos 

fabricados por Natura e L’arc em Ciel com a marca Numina. 

1996 - Natura atinge a marca de 9.500 consultoras na Argentina, Chile, Peru e Bolívia. 
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2002 - Produtos Natura nos free shops e aeroportos brasileiros. 

 

Apesar deste sucesso, é preciso tomar certos cuidados ao falar de Natura internacionalizada, uma 

vez que 97% do faturamento da empresa ainda é proveniente do mercado brasileiro. Mas há uma 

expectativa da empresa para aumentar esta proporção ao longo do tempo, graças a uma série de 

ações para ampliação do mercado externo.   

 

Complementando esta informação, segundo Alcazar e Arida (2006), a Natura é uma empresa 

essencialmente brasileira, toda a área de inovação e desenvolvimento de produto esta no Brasil. 

Possui operações fora do Brasil, que hoje representam de 3 a 4% da receita e estão se 

expandindo. A Natura está voltada para o mercado interno, chegando a quase 20% de 

participação nas categorias em que atua, enquanto que uma empresa de posicionamento de venda 

direta tem um potencial muito além. O grande crescimento no futuro está na área internacional. 

Isso não quer dizer necessariamente que a área internacional será o grande vetor de crescimento 

no curtíssimo prazo e apesar de toda expansão da área internacional, na próxima década, a 

participação do Brasil no resultado final da Natura será maior do que 90%. 

 

Os dados da Tabela 14 abaixo mostram a evolução das vendas da Natura no mercado externo, 

em comparação ao mercado interno. 

 

Tabela 14 - Histórico de vendas da Natura (em R$ milhões) 

Vendas Brutas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variação 

06/05 

Mercado interno 1140,3 1375,2 1860,3 2472 3149,7 3755 19% 

Mercado externo 27,7 35 47,9 66,8 92,6 133,6 44% 

FONTE: NATURA (2006) 

 

 

7.2.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 
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Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

No âmbito internacional a empresa não seleciona especificamente mercados de bens populares ou 

mercado de baixa renda, não adotando esta classificação. A Natura busca mercados onde a 

cosmética é relevante ou tem potencial, onde a venda direta tem alta penetração ou nos 

proporciona um desafio. 

 

Mas existem diferenças com relação aos motivos que levam a empresa a se expandir em 

mercados tão distintos como América Latina e na França, por exemplo. O motivo da 

internacionalização da empresa na América Latina está relacionado ao aumento das vendas nestes 

mercados. Por outro lado, segundo Alcazar e Arida (2006), os principais motivos que levaram a 

Natura a internacionalizar-se na França são que este país representa a porta de difusão no 

mercado mundial de cosméticos, ou seja, sucesso na França significa impacto positivo no mundo 

e, além disso, a empresa possui um canal de relacionamento aberto em função de muitos 

fornecedores serem franceses. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), a França também é um laboratório para o desenvolvimento de 

um novo modelo comercial. Nesta estratégia de internacionalização, a loja foi a melhor 

contribuição e a principal quebra de paradigma. Os principais objetivos são divulgar a marca e 

recrutar consultoras através da Casa Natura. Na França, a renda como consultora não é prioritária. 

Em 2006 a Natura inicia a venda direta dos produtos também na França, onde até então, tinham a 

Maison Natura.  A empresa tem uma escolha filosófica da essência da Natura onde compartilhar 

valores e compromisso com a verdade são a força da marca. O canal onde há relação é a parte 

essencial  da estratégia da Natura e isto difere muito dos países de menor renda, onde a questão 

da remuneração é fundamental para as consultoras, então a Natura utiliza apelos diferentes, como 

o apoio à educação das consultoras, a volta aos estudos proporcionada pela renda obtida com este 

trabalho.  

 

Ao analisar os mercados para seleção, a empresa considera diversos fatores para analisar o 

mercado, entre eles o tamanho potencial do mercado, o grau e o tipo de concorrência local. A 

questão regulatória nos diferentes países é importante, devido ao tipo de produto comercializado 

pela Natura, relacionado ao setor de saúde, mas não chega a ser uma barreira à entrada, e sim 
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uma questão a ser analisada. Assim como os mercados tradicionais apresentam muitas 

regulamentações e especificações para a comercialização dos produtos, como a França por 

exemplo, que é extremamente exigente, também os países de menor renda têm suas 

especificações.  

 

A visão estratégica da Natura em escolher a França baseou-se no fato desse mercado ser mais 

competitivo, com consumidores mais exigentes e uma vez obtendo sucesso, seria mais fácil 

ingressar em outros mercados, tendo a França como referência. Ou seja, o motivo central é o de 

fortalecer a marca e ganhar conhecimento de novos mercados. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), a intenção da Natura é manter a liderança no Brasil do mercado 

alvo de cosméticos, construindo e reforçando os atributos da marca nas diferentes regiões do 

País, buscando a ampliação do número de consultoras e consultores e o aumento do volume de 

negócios. No caso das operações internacionais, a Natura pretende consolidar em 2006 o 

processo de planejamento para ampliar sua presença em outros países. As perspectivas são de 

continuidade do crescimento de vendas e do número de consultoras e consultores em todos os 

mercados, com aumento da produtividade da força de vendas e orientação por categorias, além da 

expansão geográfica das operações. 

 

Embora seja cedo para falar que a Natura é um novo player no mercado francês, a empresa  

alcançou uma visibilidade muito forte por meio da imprensa. Em 2005 o número de artigos 

publicados da Natura foi grande se comparado aos artigos das empresas líderes de mercado. O 

negócio com a sustentabilidade foi o grande destaque dado pela imprensa. Além disso, o site na 

internet constrói muito bem a marca. O número de visitas por mês foi impressionante, por isso 

que em termos de negócio a Natura na França ainda é muito pequena, mas em termos de 

visibilidade é muito forte. 

 

Apesar da operação na Europa ser muito pequena, não é uma tarefa fácil. O desafio é colocar uma 

empresa brasileira competindo com os produtos cosméticos franceses, sendo que segundo ele a 

experiência é valida para consolidar a marca, sendo possível expandir esse modelo e consolidar 

uma operação comercial na Europa. 
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Segundo Marsh (2006), existe uma equipe da Natura dedicada a abrir novos mercados fora da 

América Latina, analisando 15 países, dentre eles  Rússia, Polônia, Inglaterra, EUA e China; a 

equipe fica baseada na sede da empresa no Brasil e está explorando formas para começar a 

vender os cosméticos nestes mercados, provavelmente com grupos de consultoras que revendem 

os produtos e obtêm lucro direto com as vendas. A empresa tem 500.000 consultoras que 

contabilizaram quase todas as vendas de 2005 da empresa, que foi de R$ 3,2 bilhões. A empresa 

também tem consultoras na Argentina, Chile, Peru, Bolívia e México, conforme será detalhado 

mais adiante.  

 

Escopo de segmento 

A empresa não faz segmentação ou define sua estratégia para diferentes classes de renda, mas faz 

posicionamento da marca junto aos consumidores nas categorias em que concorrem nos 

diferentes mercados. Na prática, o público das classes populares é consumidor dos produtos da 

Natura, tanto no Brasil, como nos outros países emergentes. A empresa garante a acessibilidade a 

estes consumidores, por meio da própria venda direta, sendo que o produto chega até as mulheres 

de classe popular e também oferece sub-marcas mais simples e baratas, mais adequadas para o 

consumidor de baixa renda.  

 

Conforme colocado anteriormente, as perspectivas da empresa são de continuidade do 

crescimento de vendas e do número de consultoras em todos os mercados, com aumento da 

produtividade da força de vendas e orientação por categorias, além da expansão geográfica das 

operações. 

 

Este consumidor de baixa renda também quer produtos de qualidade e aspira por consumir uma 

marca reconhecida, reforçando o caráter aspiracional da marca Natura. Então compram os 

produtos, mas procurando pelas sub-marcas mais baratas e simples e também compram em 

menor quantidade. A empresa pratica preço premium em relação aos concorrentes na mesma 

categoria, então o produto pode ser mais voltado para a massa, ou mais premium, conforme o 

mercado e a concorrência. 
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Na França esta categoria está voltada para a renda mais elevada, concorrendo diretamente com a 

L’Occitane. No Brasil está posicionada diretamente com relação à Avon e nos outros mercados 

da América Latina o posicionamento é semelhante ao brasileiro. O posicionamento superior na 

França também representa uma forma de sinalizar para a consumidora de alta renda no Brasil (e 

no mundo) que a Natura é consumida pelo público de alta renda na França, atraindo cada vez 

mais estes consumidores também.  

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), fazer produto e serviço para todo mundo é uma conseqüência 

do negócio da Natura. Porém consumidores de diferentes segmentos de renda consomem 

produtos diferentes, de formas diferentes quanto à quantidade, regularidade da compra e 

propósito de utilização. 

 

A população de baixa renda consome Natura, que é um produto de caráter aspiracional, com 

algumas linhas premium e outras mais baratas, como por exemplo, uma linha de maquiagens 

mais acessível. Mesmo no mercado da França, a população inclui em sua composição imigrantes 

de menor renda – população de média e baixa renda está presente em todos os países e precisa ser 

contemplada, como também é o caso do mercado norte-americano, com seu grande número de 

imigrantes latinos, que precisam ser contemplados. O grande desafio da empresa é manter as 

características aspiracionais da marca, mas com acesso à população de baixa renda, ou seja, não 

entrar nos mercados somente com marcas mais baratas, por exemplo, é importante para a gestão 

da marca. 

 

Preços 

A Natura adota uma política de preço premium dentro do negócio de vendas diretas. Oferece 

produtos de alta qualidade e diferenciados; desta forma, a política de preços é uniforme no 

sentido em que o preço é determinado em relação à concorrência, na categoria de produto que a 

empresa compete em cada mercado.  

 

Assim sendo, de uma maneira geral, os preços cobrados nos mercados emergentes são menores 

do que os preços dos países tradicionais, como França. Em mercados emergentes, a empresa 

concorre em categorias de produtos mais baratos, sendo que, mesmo cobrando um preço mais 
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elevado que seu concorrente direto na mesma categoria, ainda assim a empresa pratica preços 

mais baratos nestes países de menor renda. A renda em si não é fator determinante do preço do 

produto, mas sim a percepção do consumidor com relação ao valor do produto e da marca, em 

relação à concorrência.  

 

Como o nível de preços é definido por categoria, isto gera desequilibro entre os países, pois além 

dos custos, o posicionamento com relação à concorrência é fundamental para definição dos 

preços e esta posição difere conforme o mercado. Segundo Alcazar e Arida (2006), o grande 

sucesso na França foi a empresa ter conseguido construir uma marca de valor alto, com um canal 

de valor baixo permitindo usar a rentabilidade forte muito acima do canal (mercado massa x 

mercado de luxo). A política de preço para o mercado francês foi baseada na mesma percepção 

de preço que teriam os brasileiros, logicamente na devida relação de poder de compra do 

consumidor. Os preços estão de 60 a 80% mais caros que os do Brasil, porém são preços 

accessíveis e calculados como se já operasse com produção em larga escala, para garantir 

competitividade no mercado francês.  Posicionaram o preço em um nível mais alto, enquanto que 

no Brasil e em mercados da América do Sul o preço praticado esta mais perto do mercado de 

massa do que do mercado de luxo. 

 

Promoção  

A Natura tem feito um forte trabalho de construção da marca internacional, inclusive há uma 

diretriz corporativa para portfólio internacional. 

 

Com relação à comunicação, a empresa utiliza os mesmos valores em todos os países em que atua 

como forma de valorizar e consolidar a marca. Não existe uma campanha global, voltada para 

determinados produtos, mas sim uma operação robusta de reconhecimento da marca, para depois 

fazer as propagandas localmente, ainda assim com foco sobre a marca (e não sobre um produto 

ou linha específica). 

 

A empresa não realiza propagandas nos países até que a operação esteja funcionando 

perfeitamente e de forma eficiente, com certo volume de vendas e sem erros. As campanhas são 

sempre institucionais e para promover estas campanhas a empresa faz muitos investimentos em 
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eventos, principalmente para o público formador de opinião, para gerar a experimentação do 

produto e também investe fortemente na relação com a consultora. Isto porque o produto precisa 

ser experimentado para ser consumido e desta forma a empresa consegue atingir diretamente o 

seu público.  

 

Como esta comunicação é feita com base nos mesmos conceitos, em alguns mercados o 

entendimento é mais fácil e em outros a empresa precisa fazer um trabalho mais forte para que 

seja divulgado o claro entendimento dos conceitos ligados à marca, especialmente o “bem-estar-

bem” (que é diferente do well being) e da “sustentabilidade” (que é diferente do fair trade, sendo 

algo muito mais amplo, envolvido em diversas esferas da sociedade). Embora haja as diferenças 

culturais e na língua, fica fácil reproduzir estes conceitos na França, pois o consumidor já 

conhece algo sobre estes assuntos, o que facilita o entendimento, porém como é um consumidor 

mais sofisticado, a forma de explicar o produto é diferente. Já em outros mercados, embora a 

cultura e língua aproximem o mercado da Natura, estes conceitos ainda não estão amplamente 

difundidos, havendo a necessidade de explicá-los de forma mais detalhada, indo além dos 

benefícios do produto em si, como é o caso dos países da América Latina. 

 

A empresa utiliza também o apelo do jeito brasileiro (mas sem o apelo do produto tipicamente 

brasileiro), da beleza natural, sendo que esta questão brasilidade do produto muitas vezes é 

positiva, mas também carrega alguns aspectos negativos que a empresa precisa trabalhar em 

alguns países. A Natura vende uma história do produto e  da empresa. Segundo publicado na 

revista Brand Strategy (2006), a Natura está preocupada em expandir sua filosofia de negócio 

para uma audiência global, uma vez que as idéias por trás da organização são fortes o suficiente 

para serem utilizadas em outros países, tais como transparência e ética nos relacionamentos, que 

são valores universais, que devem conquistar clientes ao redor do globo. Segundo especialista da 

Interbrand declarou na Brand Strategy (2005), a compra ligada à ética ainda não é um lugar 

comum em âmbito mundial, sendo que desta forma a empresa deverá atingir alguns nichos de 

mercado, somente alguns segmentos da sociedade, não é um apelo de massa e abrangente.  

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), a Natura considera primeiramente a construção da imagem e 

depois a concorrência, antes de lançar suas campanhas de comunicação. No caso da Natura 
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França, em 2005 a “marca Brasil” foi muito valorizada na França. O diferencial da marca Natura 

é a sustentabilidade como cosmético ético e biodiversidade, é a beleza como integrador holístico, 

porém já existem várias empresas que trabalham com esse conceito, mas não divulgam da forma 

que a Natura o faz. A visibilidade e credibilidade dada pela mídia à Natura estão contribuindo 

muito para posicionar a empresa dentro do conceito de “bem-estar-bem” Natura. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), a estratégia para construção da marca da Natura é um sucesso 

graças a quatro diferenciais: 

1. Uso da biodiversidade 

2. Desenvolvimento sustentável 

3. Brasilidade: alma brasileira, Brasil que inspira, a importância da relação, o jeito alegre de se 

relacionar, acolhedor, musicalidade, entre outros. 

4. Inovação Cosmetológica: mostrar o conhecimento da Natura por meio da cosmetologia.  

Apresentar uma variedade de texturas misturadas com variedade de odores aliado aos 

benefícios diferentes.  A natura traz o cheiro próprio, mostra a expertise em textura 

(sensorial), um com cheiro da castanha e o benefício da castanha, outro com cheiro do 

cupuaçu, etc. 

 

Na França a Natura utiliza um questionário psicológico e um teste fisiológico, entrevista o 

consumidor no momento que entra na loja e no momento em que ele testa o produto, depois da 

abordagem da consultora. O teste fisiológico é realizado pela saliva e demonstra o índice que 

mede a sensação do prazer (hemoglobina x cortizona), ou seja, efetivamente é comprovado ao 

consumidor o grau de satisfação que ele teve com a utilização do produto. Este recurso não é 

utilizado nos mercados de menor renda, onde a percepção vem mais do relacionamento entre a 

consultora e a consumidora. 

 
A empresa faz pesquisas de mercado para ter um melhor conhecimento de seu público nos 

diferentes países, mas o feedback das consultoras é fundamental para conhecer o cliente. Há 

muitas vantagens de se ter mulheres no time, tanto as consultoras, como as mulheres que atuam 

na concepção e gerências dos projetos internacionais, porque as mulheres têm um entendimento e 

uma percepção diferentes com relação aos produtos e reações dos consumidores. 
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Canais de distribuição 

No Brasil, aproximadamente 60% dos perfumes, 75% de maquiagem para os olhos e 80% dos 

batons são vendidos por meio de vendas diretas, e não em lojas. Esta forma de vendas, no Brasil, 

mistura negócios com relacionamentos pessoais, segundo Jordan (2003). Muitos clientes 

preferem gastar um pouco mais para comprar um produto de alguém conhecido, do que 

economizar dinheiro em uma loja que não conhecem, sendo que as relações contam mais do que 

a lógica econômica no Brasil. 

 

É neste contexto que atua a Natura no Brasil, que também trabalha com vendas diretas na maioria 

dos mercados internacionais em que atua, exceto na França, onde a empresas abriu  uma loja 

própria. Existem diversos modelos de vendas diretas e o treinamento para atendimento por meio 

deste canal muda dependendo do país.  Existe o modelo de porta em porta, as vendas em reuniões 

e o modelo de relacionamento com as consultoras, que é adotado pela Natura. A Bolívia é o único 

caso em que há um distribuidor dos produtos Natura, com uma parceria que deu certo e já é 

antiga. 

 
Segundo Alcazar e Arida (2006), nos países desenvolvidos a densidade do varejo é muito forte, e 

os produtos de cosmetologia podem ser facilmente encontrados em qualquer lugar, ou seja, estão 

muito próximos do consumidor final. A venda direta na França representa apenas 0,8% do 

mercado, enquanto que no Brasil a venda direta representa 26,4%. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), consultoras e consultores são os principais elos da Natura com 

o consumidor final. A opção pelo modelo de venda direta permite uma ligação única e muito 

próxima com um enorme universo de mulheres e homens que trazem para dentro da empresa a 

diversidade do Brasil e, cada vez mais, dos paises da América Latina. A atividade de consultoria 

representa uma oportunidade de renda e desenvolvimento profissional, mas não apenas isso. É 

por meio dela que esses profissionais transformam a venda do produto Natura em momentos de 

inspiração, auto-conhecimento, relacionamento e engajamento em causas sociais e ambientais. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), no caso da França, a loja foi a melhor contribuição na estratégia 

de internacionalização e a principal quebra de paradigma. A razão de ser da empresa – "bem estar 
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bem" – serviu de inspiração para a construção da Casa Natura, que foi projetada em total 

integração com as formas de expressão da marca: da decoração dos ambientes à recepção 

acolhedora. A arquitetura valoriza formas simples e cores claras, de acordo com o perfil da 

marca. Portas de vidro trazem claridade e transparência e o paisagismo completa a sensação de 

bem-estar e proximidade com a natureza. A segunda Casa Natura na França será instalada em 

Lyon e num local não tão premium com a instalada em Paris, mas seguirá os mesmos conceitos. 

 

A Casa Natura visa atrair aos consumidores e fazer com que eles se sintam bem, como se 

estivessem em sua casa. Eles podem testar todos os produtos da Loja com diferentes fragrâncias, 

até se identificarem com o que mais lhes agrada. Para isso a loja dispõe de uma mesa de 

experimentação feita em pedra e com fonte d´água onde os clientes podem fazer uso dos 

produtos, se diferenciando assim da forma de promoção realizada no Brasil e nos países da 

América Latina. O ponto forte é o canal de distribuição e a instituição Natura como uma voz na 

sociedade, por isso a decisão foi tomada em cima da linha Ekos, por justamente exprimir de 

maneira clara a essência e o valor da marca. 

 

A empresa utiliza serviços de terceiros para fazer a logística e entrega dos produtos, não havendo 

dificuldades de infra-estrutura graves enfrentadas por estes operadores logísticos. Como 

cosméticos são produtos com altas margens, a empresa pode utilizar estes tipos de empresas 

especializadas, como DHL, UPS e Fedex, para garantir a entrega rápida dos produtos, fator muito 

importante para o sucesso da empresa. O modelo de venda direta adotado pela Natura exige um 

nível de serviço superior e daí a necessidade de empresas de qualidade para fazer o transporte, e 

não empresas de baixo custo.  

 

Em mercados populares a infra-estrutura pode gerar dificuldades, por ser mais precária, mas não 

chega a ser um problema grave problema para a empresa. A entrega dos produtos é importante 

para o sucesso da empresa, uma vez que para a operação funcionar a contento os produtos devem 

ser entregues em 48 horas, no máximo.  Evidentemente que alguns países, como EUA, a logística 

é mais eficiente e mais fácil de lidar do que a logística da Rússia ou China. Mas, apesar dessas 

dificuldades, a questão da logística não chega a ser um desafio para a Natura, pois nestes 
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mercados a empresa começa atendendo as zonas urbanas, como fez com o México, para aos 

poucos ir se expandindo e se capilarizando por meio das vendas diretas.  

 

Por exemplo, no caso do México, que é atendido por vendas diretas, a infra-estrutura e o trânsito 

da cidade dificultavam a entrega do produto no prazo combinado, fazendo com que no início 

somente uma região delimitada da cidade fosse atendida pela Natura. Com o passar do tempo esta 

área de atuação foi se ampliando na medida em que a empresa foi aprendendo a lidar com o  

ambiente.  

 

Produtos, inovação e tecnologia 

Assim como os preços, o portfólio de produtos nos países emergentes e tradicionais também é 

diferente. A França é um mercado tradicional, maduro e mais sofisticado, mais exigente, e 

portanto o mix de produtos oferecido na França é diferenciado, são os produtos da linha Ekos, 

que têm o forte apelo da sustentabilidade e biodiversidade, em alinhamento com a estratégia da 

empresa em definir portfólio para contar história dos conceitos e marca da empresa. Embora 

sejam consumidores mais sofisticados, ainda assim há uma certa dificuldade de fazer o 

consumidor francês absorver os conceitos da Natura da forma como é elaborado no Brasil, sendo 

necessário informar aos consumidores e explicar os conceitos de sustentabilidade, biodiversidade, 

bem-estar-bem.  

 

Já nos mercados emergentes são oferecidos produtos de diferentes linhas (linhas mais caras e 

também as mais acessíveis) e também estes mercados são atendidos há mais tempo, então parte 

do portfólio é antigo, existe uma herança das marcas e  é difícil para a empresa tirar alguns 

produtos tradicionais da linha oferecida nos países. A empresa está há 11 anos no Peru, por 

exemplo.  

 

Quanto às questões regulatórias, diferem em cada país, independente de serem mercados 

tradicionais ou emergentes, embora nos mercados tradicionais como a França tenham uma 

regulamentação bastante rigorosa. É uma questão importante no mercado de cosméticos, porém 

não chega a ser uma barreira de entrada. 
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Todos os produtos são fabricados e embalados em Cajamar e o produto exportado é o mesmo, 

não havendo praticamente adaptações feitas para os diferentes mercados. Algumas poucas 

modificações são feitas, por exemplo, nos perfumes para países mais frios e que ventam mais, 

havendo a maior necessidade de fixação. Também são necessárias algumas variações e 

adaptações em alguns rótulos e embalagens, por exigência da legislação do país.   

 

Existe no mercado uma demanda por adaptação dos produtos, ou seja, os mercados exigem 

produtos especiais para cada um deles, mas a empresa não atende a mudanças isoladas, e sim 

procura incorporar mudanças que possam trazer melhorias ao produto de uma maneira geral, 

atendendo a todos os mercados.  

 

A linha de produtos que a empresa precisa adaptar para atender ao mercado externo, seja ele 

tradicional ou emergente, é a linha de maquiagens, pois as cores e forma de maquiar são muito 

diferentes. Dependendo do país são produzidas embalagens com diferentes combinações de cores 

de sombras, batons, bases, pós e blushes.  

 

No caso da França, foram necessárias algumas adaptações na linha de produtos oferecidos. A 

linha do Brasil e América do Sul está muito ligada a banho e isso não é um fator de construção de 

imagem. No mercado francês o que constrói a imagem é o tratamento, perfumaria, maquiagem, 

por isso decidiram ampliar a linha Ekos para lançar na França com maior valor agregado, ou seja, 

mudaram a linha de banho para linha corpo. O produto está posicionado mais próximo de 

produtos de luxo. A Natura quer passar imagem de produto de luxo no mercado francês, houve 

mudança no rótulo dos produtos para atender à legislação local, assim como para dar uma 

conotação de produto de luxo. Na França a etiqueta é colada, enquanto que no Brasil e América 

do Sul é impressa na própria embalagem. A tampa foi refeita para atender a um consumidor mais 

exigente.  

 

A empresa tem um forte caráter inovador e desenvolve seus produtos no Brasil e agora também 

em um laboratório na França. A empresa costuma fazer parcerias com as universidades e centros 

de pesquisa, para a geração de patentes.  
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Segundo Alcazar e Arida (2006), para assegurar nos próximos anos a expansão nacional e 

internacional, será indispensável não só garantir volumes crescentes de recursos para 

investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, mas também seu uso de forma mais 

eficiente, mantendo o foco nos diferenciais. Será reforçada a opção de aprofundar o 

conhecimento sobre a biodiversidade brasileira e sua utilização sustentável nas formulações. Ao 

mesmo tempo, a Natura intensificará projetos de pesquisas próprios e a associação com redes 

científicas e acadêmicas no Brasil e no exterior. 

 

A Natura tem se empenhado em investir, permanentemente, no aprendizado e na inovação em 

todos os aspectos de suas atividades: no desenvolvimento tecnológico, no aperfeiçoamento de 

processos produtivos, no uso sustentável de ativos da biodiversidade brasileira, na comunicação 

de seus conceitos e valores e no aprimoramento da qualidade das relações. 

 

Segundo Ruellas-Gossi e Sull (2004), como o foco da Natura ainda é nas mulheres brasileiras, 

uma população diversa, com diferentes tipos de pele, que vivem em clima quente e úmido, as 

necessidades das mulheres que vivem em um clima temperado, com um tipo mais homogêneo, 

raramente são as mesmas necessidades das brasileiras. Por isso a Natura tem estabelecido 

ligações próximas com centros de pesquisas e universidades na França e nos EUA para licenciar 

a tecnologia necessária para atender a todos os tipos de clientes.  A empresa utiliza ainda a sua 

rede de consultoras de vendas diretas para apresentar aos consumidores novas idéias e produtos, 

garantindo feedback rápido, por meio de uma avaliação dos clientes e também sugestões sobre os 

produtos, permitindo que a Natura modifique os produtos antes do lançamento, ou deixando de 

lado produtos que receberam um feedback negativo dos consumidores.  

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), a opção pela biodiversidade brasileira como plataforma 

tecnológica e de inovação, no fim da década de 90, foi um movimento determinante dos 

resultados conquistados pela Natura e de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

Os produtos da linha Ekos combinam conhecimento científico com popular, preservação do 

patrimônio natural brasileiro com oportunidades para as comunidades tradicionais. 
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Indicativo dos esforços no sentido de desenvolver e proteger tecnologias, a Natura promoveu em 

2004 o depósito de 15 pedidos de patentes no Brasil. Além disso, teve 26 patentes de invenção e 

desenho industrial concedidas no país e no exterior. Um portfólio de projetos feitos em parceria 

com universidades e centros de pesquisas, tendo como foco principal a aplicação do 

conhecimento sobre a flora brasileira na indústria cosmética, está na origem das inovações 

introduzidas nas diversas linhas de produtos da companhia. 

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

A Natura trabalha com venda direta na América Latina, e já entrou nestes mercados com este 

modelo de atuação, o que é mais fácil de fazer com países  latinos, onde o relacionamento é 

valorizado pelas pessoas e a cultura é parecida com a brasileira. Além disto, na América Latina 

há uma maior facilidade da língua, até mesmo para explicar os conceitos que cada produto 

carrega – “bem-estar-bem”, “sustentabilidade” e “biodiversidade”. O relacionamento de venda 

direta se dá entre amigos, família, colegas de trabalho e em outros ambientes. 

 

Já em outros países, como EUA, França, Alemanha, há uma dificuldade em se utilizar este canal 

de comunicação, uma vez que a cultura é muito diferente, as pessoas não têm o hábito de fazer 

compras desta forma.  Além disto, a própria forma de vendas carrega imagens negativas, 

relacionadas às festas e reuniões para vendas dos produtos (como o Tupperware), onde as 

consultoras, clientes e “amigas” são pressionadas a vender, a conseguir uma pessoa que forneça a 

casa e as comidas e bebidas servidas, as pessoas convidadas sentem-se pressionadas a comprar, 

ou seja, todos os envolvidos no processo de compra sofrem alguma forma de pressão. Este 

modelo baseado na pressão é a imagem que se tem de venda direta, pelo menos em países da 

Europa Ocidental e EUA.  

 

A Natura se afasta desse modelo de pressão por valores internos e quem quer promover o bem-

estar-bem não pode concordar com pressão. Por outro lado, na América Latina este modelo 

funciona muito bem e há um potencial para este tipo de negócio em países como a China, onde as 

pessoas valorizam a convivência em sociedade, o peso da família e dos amigos na decisão de 

compra é muito forte, as pessoas tendem a procurar indicações de produtos. Além disto, como 

este sistema de vendas diretas ainda é novo na China, não há uma imagem negativa consolidada 
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entre as pessoas. Por outro lado, há de se fazer um longo trabalho junto a estes consumidores. 

Para expandir é necessário entender a forma de relação entre as pessoas, e a Natura encara o 

desafio de reinventar a venda direta. 

 

Em cada país em que se atua é preciso fazer um estudo sociológico sobre os comportamentos dos 

consumidores com relação a este canal de venda direta. Este formato não tem barreiras, os 

produtos são exportados e a força de vendas é totalmente local, sendo necessário um forte 

gerenciamento da marca para garantir que todos os padrões exigidos pela Natura, desde a forma 

de relacionamento, até o tempo de entrega dos produtos, sejam cumpridos. 

 

Segundo Alcazar e Arida (2006), atualmente a distribuição na França é feita somente na Casa 

Natura, pois os franceses não abrem a porta para receber uma consultora. A única empresa que 

atua com sistema de venda direta (porta-a-porta) na França é a Tupperware. 

 

O modelo de distribuição na França se baseia em cinco principais pontos: Marca; Produto; 

Logística; TI para gerenciar informação sobre o produto, canal, consultora e sistema financeiro; e 

um novo modelo comercial que se baseará, para ser competitivo no mundo todo, na utilização do 

espaço físico, da internet, no uso da relação e mecanismos de venda direta.  

 

Processos de produção e custos 

Segundo Alcazar e Arida (2006), o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das estruturas 

organizacionais, que não só dão suporte à expansão atual da empresa, mas também ofereçam 

sustentação ao crescimento futuro, são moldadas de forma a ampliar, seja no planejamento, seja 

na gestão das atividades, a preocupação com a performance sócio ambiental que faz parte da 

essência da Natura. 

 

Para dar apoio a esse movimento de expansão, a empresa promoveu uma relevante mudança 

organizacional, criando novas estruturas corporativas e reforçando as já existentes, de forma a dar 

suporte, eficiência e velocidade maiores à ampliação das operações no Brasil e no exterior.  
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A produção e as diretrizes estratégicas são centralizadas no Brasil, mas o líder local é 

fundamental para o sucesso do negócio. Por meio deste líder local a empresa pode tomar 

conhecimento do mercado, suas características e expectativas e desenvolver um trabalho mais 

eficaz para estes mercados, além de ter contato com informações que possam ser compartilhadas 

com a empresa. 

 

Dimensões estratégicas críticas 

Um fator crítico de sucesso é o líder local e seu papel nos mercados, especialmente no modelo de 

negócios de vendas diretas, que atualmente é utilizado em todos os mercados onde a empresa 

atua.  

 

O líder tem que ser carismático e representar a Natura, a filosofia da Natura, e ao mesmo tempo 

ser uma pessoa local, que conheça muito bem os mercados e as suas características. 

Normalmente, quando se inicia a operação em um país é expatriado um líder e depois é 

substituído por um líder local A empresa contrata um líder em cada país em que atua, sendo 

essencial o conhecimento deste líder sobre o mercado local, pois é ele quem traz todas as 

informações relevantes para a empresa com relação aos mercados, seus hábitos de consumo e 

necessidades. Há muitas vantagens para a empresa quando há mulheres nestas equipes 

internacionais, pela facilidade de comunicação com as consumidoras e entendimento de seus 

anseios, pois embora a Natura contrate pesquisas formais de mercado, a empresa valoriza muito a 

informação que a equipe traz a partir do contato direto com as consumidoras. O fator crítico do 

sucesso da empresa é ter este líder que propague os valores e a cultura da empresa e a forma de 

construir os seus relacionamentos com todos os stakeholders, tanto com os consumidores, a 

comunidade e as consultoras.  

 

Outro fator crítico fundamental é a relação de transparência e a construção de um relacionamento 

de longo prazo e de confiança com todos estes stakeholders, e que faz toda a diferença para a 

empresa.. Por exemplo, um mês antes de a empresa lançar um aumento de preços, todas as 

consultoras são avisadas. Esta forma de fazer negócios, com um aprendizado que levou anos para 

se consolidar no Brasil, é fundamental para a atuação da empresa em outros mercados.  
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Segundo Alcazar e Arida (2006), a Natura diferencia-se pela capacidade de trazer uma 

consciência diferente para a pessoa por meio da cosmetologia, ou seja, o uso dos sentidos. Na 

verdade, ela vende uma história que traz um ingrediente, que leva o consumidor a pensar, por 

exemplo, no Acre. A Natura diferencia-se justamente pela capacidade de trazer uma consciência 

diferente para o consumidor pela  cosmetologia, ou seja, uso do sentido e a valorização da beleza 

holística.  

 

Conhecimentos relevantes 

A estratégia de construção da marca Natura e inovação do portfólio para os mercados  da França 

e outros mais desenvolvidos estão sendo muito úteis na América Latina. 

  

Com relação ao mix de produtos, conforme já foi mencionado, atualmente o mix de vendas é 

similar ao brasileiro, com algumas pequenas variações para atender aos mercados estrangeiros. A 

empresa tem intenção de localizar, adaptar localmente os seus produtos, mas ainda não há escala 

e uma estrutura de produção adequada para certos tipos de adaptação dos produtos. Há alguns 

produtos de mais fácil adaptação, como por exemplo as cores de maquiagem – é mais fácil criar 

novas cores de batons ou sombras para diferentes mercados.  Então hoje o mix de produtos 

vendido nos mercados da América Latina (e também na França) são os produtos vendidos no 

Brasil. 

 

Na América Latina o modelo de negócios da Natura se replica com muita facilidade e o 

conhecimento da empresa sobre os melhores produtos para comercialização, a qualidade dos 

produtos e o processo de picking (seleção dos produtos da linha embalados para as diferentes 

consultoras) são amplamente utilizados nestes mercados internacionais.  Este modelo pode ser 

replicado em outros países da América Latina onde a Natura ainda não atua, em países da África 

e também Ásia, sendo que neste último bloco é preciso tomar cuidado com as diferenças culturais 

e certos cuidados no relacionamento interpessoal. Mas ainda assim a empresa não deve ter 

problemas para adotar o modelo de negócios nestes países, diferentemente de mercados Europeus 

e Norte-Americanos, onde o relacionamento entre as pessoas é diferente, exigindo mudanças 

maiores no modelo. 
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Apesar de aplicar os conhecimentos desenvolvidos no Brasil, a empresa tem cada vez mais 

procurado parceiros locais nos mercados onde atua -  toda a parte de serviço ao cliente (picking, 

atendimento, call center) pode ser compartilhada com parceiros, inclusive com parceiros globais 

que compartilhem o conhecimento. 

 

A ação da empresa está baseada em três pilares, que são produtos, relação com canal e atitude 

corporativa. Os produtos têm uma ótima aceitação em âmbito internacional, independente da 

forma de distribuição. Quanto à relação com o canal, este ponto está muito relacionado com a 

cultura dos países, daí a facilidade da empresa replicar o modelo em outros mercados emergentes, 

como na América do Sul, África e também Ásia, respeitadas as peculiaridades. Quanto à atitude 

corporativa, os valores da empresa – qualidade das relações, transparência, engajamento com 

meio ambiente, são atributos universais, representam mensagens de vanguarda que a empresa 

pode transmitir em outros países.  

 

Outro importante aprendizado refere-se ao relacionamento com as consultoras, que em sua 

maioria são mulheres de baixa ou média renda, com uma vida relativamente difícil, em qualquer 

lugar do mundo onde a empresa atua ou pretende atuar. A Natura tem uma abordagem libertadora 

e de transcendência destas consultoras, permitindo que elas saiam de sua difícil realidade do dia-

a-dia e tenham acesso a conceitos interessantes e libertadores, mas de forma palpável, não apenas 

como um ideal – esta abordagem é disseminada no Brasil e também na América Latina, 

inspirando as consultoras. Esta abordagem também é possível, especialmente nos países de 

menor renda.  

 

A questão da inserção econômica destas consultoras também é fundamental, é uma forma de 

ampliar a renda de mulheres da base da pirâmide, gerando renda. O sistema de distribuição de 

riqueza permitido pelo modelo adotado pela Natura é brutal, alavancando pequenos capitalistas e 

atraindo muitas pessoas a venderem o produto Natura, ampliando o negócio. A própria consultora 

faz a expansão geográfica, promove a capilaridade e o empreendedorismo do negócio. 

 

Com relação à questão organizacional, a empresa está voltada para operações internacionais, com 

uma estrutura robusta no Brasil e ampliação para mercados internacionais, sendo que está 



 

 

182

havendo uma mudança cultural na empresa, assim como nos processos, para atendimentos dos 

mercados internacionais, sejam os mercados internacionais de bens populares, ou ainda os 

mercados tradicionais. O objetivo da empresa é não é ser uma empresa brasileira levando seus 

produtos para diferentes países, mas ser uma empresa multicultural, dando atenção aos mercados 

locais, sem impor as especificidades do Brasil nestes mercados.  

 

O aprendizado que ocorre no Brasil é transferido para os mercados internacionais, porém o 

inverso também ocorre. Algumas mudanças no modelo comercial são testados nos mercados 

menores e depois trazidos para o Brasil, por exemplo. Para tanto, a empresa tem uma equipe 

estruturada que promove a troca de experiências entre Brasil e outros países, uma vez que há uma 

crença sobre a necessidade da internacionalização para que haja inovação e revisão da proposta 

de valores. A experiência da Europa é muito rica neste sentido, para trazer um aprendizado maior 

para a empresa, principalmente em termos do produto, escolha do portfólio e forma de 

distribuição. 

 

 

7.3. AmBev 

 

O caso da AmBev foi elaborado a partir de material institucional fornecido pela empresa e 

entrevistas com o Diretor de Internacionalização para América Latina Hispânica, realizada no dia 

04/12/2006. 

 

 

7.3.1. Apresentação do caso 

 

No mercado de bebidas, que vem crescendo no Brasil e no mundo, merece destaque a AmBev, 

que teve receita líquida, em 2006,  de R$ 17.614 milhões, com um crescimento de 10,4% em 

relação a 2005, segundo Relatório Anual 2006 (2007). Segundo Colitt (2004) e  Foote (2005), no 

início de 2004 houve uma fusão entre a AmBev e a Interbrew, formando a maior cervejaria do 

mundo.  
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A missão da empresa é disponibilizar para o mercado as melhores marcas, produtos e serviços 

que possibilitem a criação de vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes.  A 

visão da empresa é estar presente em todos os países das Américas, ser líder em todos eles, 

inclusive Estados Unidos (onde o foco da empresa é no segmento de importadas) e dobrar o valor 

da empresa a cada 5 anos.  

 

Atualmente a  companhia possui 33 unidades de bebidas no Brasil (refrigerante, cerveja, água, 

chá e isotônico), três de matérias-primas e uma maltaria. No exterior, mantém dez fábricas 

próprias e oito em operação integrada à Quilmes. É a 5ª maior cervejaria do mundo, líder no 

mercado brasileiro, vendendo 10 bilhões de litros de bebidas por ano. As operações nas Américas 

são controladas pela AmBev e no resto do mundo (Europa, Ásia, África e Oceania) o controle é 

feito pela InBev.  

 

A empresa está presente nas três Américas, sendo que na América Latina Hispânica a AmBev 

tem 56,4% de participação na Quinsa, que atua na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, 

bem como tem outras operações na América Latina (Equador, Guatemala, El Salvador, 

Nicarágua, Peru, República Dominicana e Venezuela). A mais recente investida na região foi a 

inauguração de uma fábrica no Peru, com capacidade para produzir 1 milhão de hectolitros de 

cerveja, gerando mais de 1.350 empregos. A nova unidade possui um sistema de tratamento de 

efluentes, que permite o reaproveitamento da água utilizada no processo produtivo para irrigação 

e outras finalidades. O projeto cumpre todas as normas ambientais exigidas pelo Banco Mundial 

para esse tipo de investimento.  A AmBev está presente nos seguintes países da América Latina 

Hispânica: 

 

a. Argentina (operação integrada à Quilmes em 2003): são 4 fábricas de bebidas e 1 maltaria, 

capacidade instalada/ano: 1,6 bilhão de litros, volume de vendas em 2002: 200,9 milhões de 

litros e 761,9 milhões de litros (Quilmes)  e  início das operações em 1994 (AmBev) / 1890 

(Quilmes). 
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b. Bolívia (operação da Quilmes): A empresa tem 1 cervejaria, capacidade instalada/ano: 313,8 

milhões de litros, volume de vendas em 2002: 168,3 milhões de litros e início das operações 

em 1996. 

 

c. Chile (operação da Quilmes): A empresa tem 1 cervejaria, capacidade instalada/ano: 60 

milhões de litros, volume de vendas em 2002: 43,1 milhões de litros e início das operações 

em 1991. 

 

d. Equador: A empresa tem 1 cervejaria, capacidade instalada/ano: 90 milhões de litros e início 

das operações em 2003. 

 

e. Guatemala: A empresa tem 1 cervejaria, capacidade instalada/ano: 100 milhões de litros e 

início das operações em 2003. 

 

f. Paraguai (operação integrada à Quilmes em 2003): A empresa tem 1 cervejaria, capacidade 

instalada/ano: 220 milhões de litros, volume de vendas em 2002: 35,2 milhões de litros 

(AmBev) / 140,2 milhões de litros (Quilmes) e o início das operações foi em 2001 (AmBev) / 

1995 (Quilmes). 

 

g. Peru: A empresa tem 1 fábrica de cerveja, 2 de refrigerantes, capacidade instalada/ano:  100 

milhões de litros (cerveja) / 630 milhões de litros (refrigerante) e início das operações em 

2004. 

 

h. Uruguai (operação integrada à Quilmes em 2003): A empresa tem 2 fábricas de bebidas e 2 

maltarias, capacidade instalada/ano: 80 milhões de litros e volume de vendas em 2002:  24,5 

milhões de litros (AmBev) / 27,5 milhões de litros (Quilmes), com início das operações: 2000 

(AmBev) / 1943 (Quilmes). 

 

i. Venezuela: A empresa tem 1 cervejaria com capacidade instalada/ano: 215,7 milhões de 

litros, volume de vendas em 2002: 136,8 milhões de litros e o início das operações foi em  

1994. 
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j. Na América do Norte: Operações da canadense Labatt, incorporada à AmBev em 2004, e 

exportações para os EUA e Caribe.  

 

O negócio de cerveja Brasil representa 52% da composição da receita líquida e o negócio de 

refrigerantes Brasil representa 10%, totalizando 62%.  Dos 38% das receitas líquidas da empresa, 

provenientes de negócios internacionais, 13% é proveniente da América Latina e 25% da 

América do Norte. 

 

Para dar conta de uma produção que responde por quase 69% do mercado brasileiro de cerveja 

(linhagem encabeçada por Antarctica e Brahma), além dos refrigerantes liderados pelo guaraná 

Antarctica, o mais consumido no país, a AmBev emprega um total de 34 mil funcionários, 18.500 

deles no Brasil e os outros na América Latina. 

 

Para que seja possível levar ao consumidor todas essas marcas, que alcançam a média anual de 10 

bilhões de litros e um milhão de pontos-de-venda em todo o país, a AmBev mantém uma 

complexa operação: centenas de distribuidores independentes, 13 mil vendedores e uma frota de 

16 mil caminhões, sem contar os barcos e balsas que percorrem os rios da Amazônia e garantem 

a presença dos produtos da companhia nos mais distantes pontos da região. 

 

 

7.3.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 

 

Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

Os motivos da AmBev para atuação nos mercados internacionais estão relacionados ao 

crescimento das vendas e principalmente a busca de negócios lucrativos para a empresa, em 

mercados com grande potencial. A empresa busca um negócio de bebidas rentável, mas 

atendendo a diferentes tipos de países.   

 

A empresa também busca economias de escala com utilização da capacidade de plantas 

produtivas. Segundo Relatório AmBev (2006), há uma busca da empresa por “Regiões 
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Privilegiadas do Mundo”, buscando a estabilidade econômica, social e a viabilidade econômica, 

sendo que a expansão se deu a partir da América Latina (Paraguai, Uruguai, Chile).  

 

Desta forma, para escolher seus mercados, a empresa considera PIB e renda da população, 

tamanho da população potencialmente consumidora e também a estabilidade político-econômica, 

indicadores de corrupção e grau de transparência dos mercados. 

 

Escopo de segmento 

As operações da empresa abrangem todas as Américas e todos os segmentos. No Brasil há o 

consumo de cerveja por parte das pessoas das diferentes classes sociais, tanto de alta renda, como 

classe média e baixa renda, tanto nas cidades como nas regiões mais afastadas, uma vez que o 

sistema logístico altamente capilarizando permite a entrega dos produtos nas regiões mais 

longínquas e até mesmo pobres. É comum a entrega da bebida em bares e mercadinhos de favelas 

no Brasil, assim como em regiões muito pobres dos países da América Latina Hispânica.  

 

No caso da cerveja, este é um produto que atravessa todas as classes sociais, sendo consumido 

tanto por classes altas, como também pelo consumidor de mais baixa renda, tanto nos centros 

urbanos, como nas regiões mais afastadas. Os consumidores de baixa renda procuram por 

produtos mais baratos, sendo que os produtos mainstream oferecidos pela empresa atravessam 

todas as classes sociais, com pequenas diferenciações – cor da garrafa, rótulo, sendo que o 

líquido é o mesmo (como é o caso da cerveja Brahma). 

 

Cerveja é um produto consumido no mundo todo, que tem a característica de reunir as pessoas, 

seja em mercados tradicionais, de mais alta renda, ou em mercados emergentes, onde já há o 

hábito do consumo da cerveja também bastante difundido. Cerveja é um produto “gregário”, que 

tem o caráter de reunir as pessoas, a cultura local não muda o produto. 

 

Conforme Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006), nos países da América Latina Hispânica, países 

de menor renda, as operações abrangem 12 países das Américas do Sul, Central e Caribe, sendo 

que em cinco – Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, a empresa atua com o parceiro 

estratégico, a Quinsa. 
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Em 2005 a receita nestes países cresceu 8,2%, com um crescimento maior dos indicadores dos 

países atendidos pela AmBev Quinsa. Com a combinação de lançamento de produtos, 

desenvolvimento de marcas, disciplina de custos, reestruturação de distribuição e execução no 

ponto-de-venda, os resultados da Quinsa se ampliaram em todos os países.  

 

Nos demais países, que compõem o Norte da América Latina, América Central e Caribe, a receita 

cresceu 1,5%, afetada negativamente pelo acirramento no ambiente competitivo na América 

Central e nos mercados de refrigerantes do Peru e República Dominicana. A empresa está no 

estágio inicial de atuação nestes mercados e pretende adotar os processos e práticas eficientes 

aprendidos a partir da experiência com o mercado brasileiro, capazes de agregar valor às 

operações e melhorar o desempenho nesta região. A receita foi influenciada pela ampliação do 

segmento de marcas de baixo preço, quedas nas exportações para os EUA pela concorrência com 

vinhos e destilados, além de marcas de cervejas mexicanas, européias e asiáticas e reduções dos 

volumes produzidos sob encomenda para a Guiness, reflexo de um plano de racionalização da 

estrutura produtiva da empresa, que incluiu o fechamento de duas fábricas. 

 

Já a América do Norte representa para a empresa um ambiente mais desafiador, conforme 

apresentado no Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006). Na atuação no Canadá, a empresa conta 

com marcas como a Labatt Blue, além de produzir e distribuir localmente a Budweiser e Bud 

Light, licenciadas da Anheuser-Busch, e da Stella Artois, da InBev. A AmBev encerrou o ano de 

2005 com cinco das dez maiores marcas do Canadá e também fizeram com êxito um lançamento-

teste da Brahma na região de Alberta, como preparação para comercializar a marca em mercado 

selecionados.  

 

Preços 

Segundo publicado no Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006), de uma maneira geral, para que a 

empresa possa estabelecer sempre o valor correto para as marcas, busca  a otimização crescente  

da execução de preço por canal, embalagem e ocasião de consumo, além de manter o preço 

competitivo ao consumidor. 
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Os preços cobrados nos mercados mais pobres são menores, sendo que a empresa tem diretrizes, 

mas são feitas adaptações nos preços de país a país, de tal forma a maximizar as vendas e tornar o 

negócio o mais lucrativo possível. Este mercado é bastante competitivo e a empresa visa garantir 

preços competitivos para conseguir ganhar mercado. 

 

Além disso, a empresa tem um mix de produtos que varia de um país a outro, sendo mais amplo 

nos mercados sofisticados e mais restrito nos mercados de menor renda, mas ainda assim há 

produtos de diferentes marcas posicionados para diferentes faixas de preços, com produtos 

mainstream, de massa, e produtos premium, com preços mais altos e maiores margens.  

 

Promoção 

A comunicação dos produtos é feita localmente, especialmente para os produtos locais ou 

regionais, como Quilmes e Labatt. Há um processo de aprovação de todas as propagandas e 

material de comunicação que é centralizado, mas o desenvolvimento da comunicação é local.  

 

Já a Brahma é a marca mainstream, que é distribuída globalmente, sendo que para esta marca a 

comunicação é massiva e existem regras bem definidas para comunicação internacional. A 

comunicação envolve diferentes canais, desde os tradicionais em televisão e mídias de massa, 

como a comunicação no ponto de venda. No Brasil, a Antarctica também tem uma comunicação 

massiva, também é uma marca mainstream, porém a Brahma tem um alcance mais amplo, mais 

global. 

 

É importante para a empresa fazer a comunicação do produto no canal de distribuição, mesmo 

nas regiões mais pobres conseguem chegar aos lugares remotos e estes pontos de venda mais 

simples valorizam a comunicação feita no local, ao contrário dos lugares mais sofisticados e 

caros, especialmente nos mercados tradicionais, que oferecem resistência para colocar a 

comunicação da empresa, exigem comunicação adequada às suas necessidades (tipo de público, 

lay out da loja, padrão de cores, estilo, etc). 

 

Quando a AmBev compra uma empresa, mantém a originalidade das marcas, especialmente das 

cervejas que são procuradas pela tradição, por já serem marcas conhecidas dos consumidores. 
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Assim, as marcas são compradas, mantidas e dificilmente a empresa introduz uma nova marca no 

mercado. Para estas marcas a comunicação é feita conforme o tipo de produto e público a qual se 

destina, sempre com uma aprovação e planejamento da AmBev em âmbito central, embora haja 

um desenvolvimento local da comunicação.  

 

Quanto aos apelos da comunicação, a brasilidade do produto é explorada em mercados menores, 

de nicho, como é atualmente na China, Índia e Rússia (mercados atendidos pela InBev). Já as 

marcas internacionais e as marcas da AmBev que foram compradas, já eram conhecidas 

localmente, apelam para a qualidade, não estão ligadas à brasilidade, ao produto brasileiro, 

embora tenha reconhecida qualidade, ligação com fatores culturais brasileiros. 

 

Segundo a publicação Marketing Week (2005), utilizar a imagem de moda do Brasil não é 

suficiente para gerar interesse sobre a marca Brahma no âmbito global. A empresa procura não 

associar demais a imagem da cerveja às suas origens no Brasil, uma vez que  a marca não deve 

estar baseada em tendências ou modismos de curto prazo, mas sim em fatores mais consistentes 

que resistam à passagem do tempo. 

 

Canais de distribuição 

A distribuição é um dos mais complexos aspectos do negócio de bebidas e a AmBev atende 

aproximadamente um milhão de pontos-de-venda, apenas no Brasil. Para isso, combinam 

distribuição direta e terceirizada, com revendedores exclusivos, compondo uma rede multimarcas 

que assegura ampla penetração de mercado e vantagens competitivas em custos e em serviços. A 

estrutura de logística de transporte precisa ser eficiente e criativa para que os produtos estejam 

sempre ao alcance do consumidor. Para chegar em povoados da Amazônia, por exemplo, são 

utilizados barcos e até pequenas canoas, em contraste com carretas e caminhões de última 

geração utilizados em grandes centros urbanos.  

 

Como a empresa tem um portfólio completo de produtos, utiliza a força das marcas para 

maximizar a eficiência em distribuição e aumentar a liderança nos mercados. Quanto mais 

produtos são colocados nos pontos-de-venda, mais eficiente é a redução dos custos de 

distribuição.  



 

 

190

 

Revendedores exclusivos e distribuição direta em grandes cidades e no auto-serviço possibilitam 

economias de custo por ganho de escala, já que a venda e a entrega das diferentes marcas e 

produtos são feitas com a mesma infra-estrutura. A empresa utiliza também um sistema 

informatizado para levantamento de dados e cruzamento de informações sobre cada ponto de 

venda, o que permite uma execução eficiente dos roteiros de entrega. 

 

A rede de distribuidores própria e terceirizada representa uma fonte de conhecimento de 

marketing e distribuição.  

 

O sistema de distribuição muda nos diferentes países, devido às peculiaridades. No Canadá, por 

exemplo, o controle do governo sobre a distribuição dos produtos é muito forte, já no Brasil e 

América do Sul de maneira geral é menos regulamentado, porém muitas vezes há problemas de 

infra-estrutura, o que não impede a distribuição nos lugares mais afastados: a AmBev chega até 

as favelas e outros lugares periféricos e pobres dos países da América Latina. Os produtos 

chegam aos consumidores por distribuição própria ou por revendedores, mas têm uma 

distribuição muito capilarizada e conseguem chegar muito próximos dos consumidores.  No Peru 

a distribuição é complexa, mas a AmBev comprou a engarrafadora Pepsi local para distribuir os 

refrigerantes e também as cervejas. Entretanto, a empresa tem normas e um conjunto de boas 

práticas para internacionalizar, no que se refere à distribuição, que é um ponto muito forte da 

empresa.  

 

Produtos, inovação e tecnologia 

Segundo Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006), a empresa produz e comercializa produtos para 

diferentes ocasiões de consumo e perfis de consumidores, em uma extensa linha de cervejas, 

refrigerantes, isotônicos, chás prontos para beber e água mineral, para atender consumidores em 

diferentes ocasiões e faixas de renda.  

 

Os mercados tradicionais, mais maduros, são mais complexos e exigem uma maior segmentação 

de produtos, como o caso do Canadá e EUA. Os consumidores são mais exigentes, têm à sua 
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disposição uma ampla gama de produtos e exigem uma variação maior de produtos para atender a 

diferentes paladares e diferentes momentos.  

 

No caso dos mercados emergentes os consumidores são menos exigentes no que se refere à 

variedade de produtos que é necessária para agradar o consumidor. Este consumidor está 

habituado a uma menor variedade, sendo um mercado menos segmentado, com menos marcas 

disponíveis. 

 

Os diferentes mercados locais apresentam diferentes necessidades, mas os produtos são 

pouquíssimo adaptados. Os produtos são testados nos mercados e podem ou não ser 

comercializados. O que a empresa faz é continuar trabalhando com as marcas locais das empresas 

adquiridas nos diferentes países. Isto traz uma vantagem muito grande, pois além das fábricas, a 

AmBev adquire o conhecimento do mercado e, principalmente, a marca das cervejas conhecidas 

nos mercados locais, o que é extremamente valioso, uma vez que cerveja é um produto 

consumido pela sua tradição e conhecimento da marca. 

 

Por outro lado, as parcerias nos países desenvolvidos, com mercados tradicionais, também são 

muito importantes, uma vez que nestes mercados as restrições em termos de legislação são 

maiores, facilitando muito ter pessoas no local que já conheçam o mercado e as leis.  

 

Cada subsidiária pode desenvolver localmente o seu produto, sendo que as marcas locais 

geralmente são muito fortes, especialmente para produtos populares. A AmBev não tem uma 

marca popular global (embora a Brahma seja uma marca mainstream), mas existem marcas 

regionais ou locais que são populares, atendendo aos consumidores de baixa renda nos países 

emergentes.  

 

Mesmo o produto mainstream – a cerveja Brahma, tem algumas diferenciações – há o produto 

tradicional, com a garrafa âmbar, que é comercializado de forma mais massiva. E também há a 

Brahma internacional, com garrafa transparente, que atende mercados diferenciados (Europa, por 

exemplo), embora seja o mesmo produto. 
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Segundo Foote (2005), a Brahma embalada em uma garrafa curvilínea e de vidro transparente 

pretende levar o espírito brasileiro para o público-alvo da bebida, ao redor do mundo: jovens de 

21 a 35 anos, homens e mulheres, afluentes e urbanos. Entretanto, segundo a publicação 

Marketing Week (2005), a ambição da empresa de comercializar uma cerveja em âmbito global é 

difícil e tem se mostrado ilusória. Marcas como Budweiser, Bud Light, Heineken e Beck’s têm 

presença em muitos territórios, mas não são vendidas em massa, não têm grande escala, em 

termos de volume de vendas. Além disso, grandes mercados emergentes com China e Rússia 

ainda precisam ser conquistados por empresas estrangeiras.  

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

A empresa entra nos mercados por meio de plantas próprias, com subsidiárias (green field) ou 

compra empresas locais, depende do tipo de mercado e da estratégia da empresa em cada 

mercado. 

 

Na Argentina entrou inicialmente com a Brahma e depois comprou a Quilmes, marca regional 

muito relevante na América Latina. No Paraguai, Peru, Equador e República Dominicana a marca 

também entrou com subsidiárias e fábricas próprias.  Atualmente a empresa tem operação 

instalada com fábricas no Peru, Equador, Venezuela, Guatemala, República Dominicana. 

 

Quando a empresa compra uma fábrica local, ela compra também a marca do produto, que 

normalmente já é conhecido no mercado. É o caso da Quinsa, que tem gerado excelentes 

resultados para a empresa, com um crescimento no último ano de 12,9% no volume consolidado, 

sendo 7,1% em cerveja e 26% em refrigerantes.  

 

Processos de produção e custos 

Para assegurar que a AmBev se mantenha eficiente em âmbito global, a gestão de custos é uma 

obsessão, conforme afirmado no Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006). O planejamento tem por 

base o Orçamento Base Zero (OBZ) e Custo Base Zero (CBZ), que estabelecem, a cada ano, 

metas desafiadoras para o controle de despesas e custos, com o objetivo de ampliar as margens da 

empresa.  
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Cada equipe é responsável pela administração de seu próprio orçamento e o alcance das metas é 

recompensado por um agressivo programa de remuneração variável. Assim, a empresa estimula o 

comprometimento e direciona todas as equipes a rigorosos controles de custos.  

 

A AmBev tornou-se benchmark mundial em itens importantes na composição de custos de 

produção, como a utilização da água na produção e o reaproveitamento dos resíduos sólidos do 

processo produtivo (bagaço de malte, fermento residual da fabricação de cerveja, polpa dos 

rótulos das garrafas), sendo que estes subprodutos são tratados como negócios e sua 

comercialização contribui com a receita da empresa.  

 

Além disso, a AmBev produz parte dos insumos produzidos, sendo proprietária de 5 maltarias 

(uma no Brasil, duas na Argentina e duas no Uruguai), que fornecem parte do malte consumido 

na fabricação de cervejas. Mantém também uma fábrica de vidros no Paraguai, uma fábrica de 

rolhas metálicas e outro de pré-formas de garrafas PET em Manaus. A empresa também 

desenvolve um sistema proprietário para cruzar informações das fábricas, centros de distribuição 

e distribuidores e dos diferentes itens de estoque, que identifica as variáveis de previsão de 

vendas, custos e produção regional e aponta a melhor alternativa  de atendimento aos pedidos dos 

clientes. Na logística de grandes cargas e distâncias, utilizam modais de transporte ferroviários e 

hidroviário, além de cabotagem (transporte marítimo).  

 

Segundo Relatório Anual 2005 (AmBev, 2006), essa obsessão da empresa por controle de custos 

foi determinante para os bons resultados da empresa no Canadá, em 2005, ano que os volumes de 

vendas foram afetados por uma forte competição nestes mercados. 

 

Com relação aos processos produtivos, não importa se o produto for global ou regional. O 

importante é o padrão nos processos, o controle de qualidade e a produção não deve, mudar de 

um país para outro. Muitas vezes quando compram uma empresa em mercado emergente 

precisam mudar o processo produtivo de tal forma a adequá-lo ao padrão AmBev, pois a marca 

pode ser competitiva, mas o processo, caso seja inferior ao padrão da AmBev, é modificado – 

padronização e qualidade. 
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O processo de produção e as operações são altamente padronizados. Para a AmBev, qualidade 

não é simplesmente produzir uma boa cerveja, mas é produzir uma boa cerveja, sempre igual, 

sempre. O processo normalmente é desenvolvido no centro técnico do Brasil 

 

Dimensões estratégicas críticas 

A empresa internacionaliza muito mais o seu “modelo de negócio” do que os produtos 

brasileiros. Este modelo de negócios, baseado na qualidade e na constante busca pela  

lucratividade da empresa, representa uma das dimensões estratégicas críticas da AmBev nos 

mercados, sejam eles emergentes ou tradicionais. Para os mercados emergentes este fator tem 

especial relevância, pois é preciso manter o padrão de qualidade superior no processo produtivo, 

difundido pela empresa.  

 

A empresa leva a cultura do negócio para todos os países em que atua, e não necessariamente há 

um grande número de expatriados brasileiros nestas operações. Isto porque a cultura AmBev já é 

muito forte, predomina sobre as outras empresas e não depende de alguns brasileiros expatriados, 

pois já está disseminada em âmbito mundial, graças ao comprometimento de pessoas excelentes e 

que já têm internalizada a cultura da organização. Às vezes a empresa manda expatriados para 

desenvolverem trabalho local, mas o objetivo é treinar pessoas locais, que possam trabalhar bem 

no contexto do modelo de negócio da empresa. 

 

Segundo livreto publicado pela AmBev para utilização dos funcionários, a cultura AmBev é o 

modo das pessoas fazerem as coisas, é  o jeito AmBev, uma combinação dos valores, crenças, 

práticas e princípios gerenciais e orienta as ações e o comportamento dos funcionários.  Os 

valores da empresa são princípios de conduta dos quais os funcionários não devem se desviar e 

devem permanecer imutáveis ao longo do tempo. São os valores da AmBev, conforme material 

institucional da empresa: 

 

a. nossos consumidores em primeiro lugar – a empresa busca inovação continuamente e trabalha 

para aplicá-las com senso de urgência, definindo e proporcionando qualidade superior. 
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b. nossa gente faz a diferença – a empresa investe no desenvolvimento das pessoas, apoiando o 

aprendizado contínuo e valorizando o sucesso; a empresa pratica o respeito e a confiança 

mútuos. 

c. fazemos as coisas acontecerem – as pessoas trabalham duro e com entusiasmo, agem como 

donos e são reconhecidas como tal. 

d. atuamos como líderes – a empresa está presente onde as coisas acontecem, junto aos 

funcionários, aos clientes e aos consumidores, é preciso haver esta proximidade. 

 

Quanto às competências, a empresa estimula que as pessoas a proposição de metas desafiadoras, 

buscando alcançar resultados extraordinários. As pessoas também devem conhecer a fundo o 

negócio da empresa, construindo fortes relacionamentos e equipes. A empresa também prega o 

atingimento de metas do “jeito AmBev”: simples, focado e disciplinado. As pessoas devem ainda 

absoluta responsabilidade pelo negócio, tomando decisões e agindo em prol dos interesses de 

longo prazo da empresa, como se fossem os interesses de cada funcionário, liderando 

efetivamente a empresa em meio às mudanças, para alcançar resultados extraordinários, além de 

identificar e desenvolver futuros líderes, pois ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as 

coisas certas, fará a maior diferença para a jornada da empresa, tanto no Brasil, como nas 

Américas, seja em mercados de emergentes, de menor renda, ou mercados tradicionais, 

sofisticados. 

 

Outro fator crítico de sucesso é que a empresa trabalha com pessoas excelentes, comprometidas 

com o negócio. A empresa tem obtido sucesso em implementar a suas estratégias e implementar 

sua cultura em todas as empresas que foram adquiridas fora, sendo que não há meio termo,  

algumas pessoas entram no barco, outras saem. E o interessante é que a empresa leva a cultura 

para a empresa, mas desenvolvendo pessoas locais, são poucos expatriados, assim a AmBev vai 

criando a cultura mundial da companhia. 

 

Conhecimentos adquiridos 

Processo de produção eficiente, redução dos custos e boas práticas de gestão desenvolvidas no 

Brasil que são levadas para outros países. Nos países emergentes estes fatores são fundamentais 
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para garantir o bom funcionamento dos negócios, uma vez que as margens são menores e 

também a empresa precisa garantir o padrão de qualidade do produto. 

 

Outro ponto relevante é a distribuição em ambientes com infra-estrutura mais difícil, menor 

regulamentada, mas de difícil acesso para se chegar a todos os consumidores.  

  

A cultura da empresa e forma de relacionamento com stakeholders, desenvolvida em anos de 

experiência no mercado brasileiro, é fundamental para levar o negócio para fora do Brasil, muito 

mais importante do que os conhecimentos técnicos, que podem ser desenvolvidos localmente por 

meio de treinamento, o mais importante é a forma de fazer negócio e a cultura da empresa.  

Também é relevante para a empresa competir nos mercados tradicionais, embora as margens 

sejam maiores, a concorrência é muito grande, sendo também difícil para as empresas 

competirem nestes mercados. 

 

 

7.4.  Embraco 

 

O caso da Embraco foi elaborado a partir de material institucional, materiais publicados, 

incluindo dissertação de mestrado e entrevistas com executivos da empresa no Brasil e na China. 

Em 19/07/06 foram realizadas entrevistas com o General Manager e o Corporate Sales Manager 

da Embraco Snowflake,  durante visita à operação da empresa em Beijing, na China. No dia 

27/03/07 foi feita entrevista telefônica com o Gerente de Planejamento Estratégico da Embraco 

no Brasil (Joinville) e no dia 28/03/07 foram feitas entrevistas por videoconferência com o 

Diretor de Tecnologia e a Gestora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da 

Embraco no Brasil.  

 

 

7.4.1. Apresentação do caso 

 

Especializada em soluções para refrigeração, a Embraco é líder mundial do mercado de 

compressores herméticos para refrigeração, há 34 anos no mercado. São 10 mil funcionários 
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distribuídos em 6 países, entre fábricas e escritórios de vendas: Brasil, China, Eslováquia, 

Estados Unidos, Itália e México. Com capacidade produtiva anual de cerca de 25 milhões de 

compressores, comercializa centenas de modelos adaptados a diferentes mercados, em mais de 80 

países.  

 

Segundo Urban e Fleury (2006), a Embraco foi fundada em 1971 na cidade de Joinville, a partir 

da reunião de três produtores de refrigeradores: Cônsul, Springer e Prosdócimo. Em 1976 a 

empresa se associa ao grupo Brasmotor e começa a voltar suas atenções para o exterior, passando 

a exportar no ano seguinte. Em 1987 a empresa abre seu primeiro o escritório comercial no 

Estados Unidos. 

 

A missão da Embraco é oferecer soluções inovadoras para uma melhor qualidade de vida e a 

visão é ser, em todos os mercados, o fornecedor preferencial de soluções para refrigeração. Os 

valores da empresa são comprometimento, excelência, inovação, integridade e respeito. 

 

Hoje, as soluções desenvolvidas pela Embraco são utilizadas em produtos de refrigeração 

doméstica (geladeiras e freezers) e comercial (balcões frigoríficos, máquinas de fazer gelo, 

vending machines, bebedouros, expositores refrigerados, desumidificadores, entre outros).  

 

A empresa fechou o ano de 2005 com faturamento total de R$ 1.381,4 milhões e com capacidade 

de produção de 24,2 milhões de compressores ao ano, sendo que deste total a fábrica do Brasil 

responde por 16 milhões, a da China por 2,3 milhões, da Eslováquia por 4,2 milhões e da Itália 

por 1,7 milhão.  

 

A unidade chinesa, inaugurada em 1995, faz parte da estratégia de internacionalização da 

Embraco e foi a terceira base no exterior, depois da instalação do escritório de vendas e 

assistência técnica de compressores na Itália (1994). Na época, a organização já atendia ao 

mercado chinês com exportações a partir das fábricas no Brasil e na Itália. Mas para atender o 

território asiático com maior facilidade e competitividade, era preciso estar próximo dele.  
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Atualmente a planta de Joinville tem 8 linhas de produção e da Eslováquia tem 4 linhas, sendo 

que a planta da Itália tem uma única linha. A China atuou em uma planta antiga até outubro/2006 

e agora está em uma nova planta que terá duas linhas de produtos. O mercado na China para os 

produtos da Embraco cresce de 10 a 12% ao ano, pois a base da pirâmide está ficando mais rica e 

comprando refrigeradores.  

 

A empresa começou a exportação para a China em 1985 e 10 anos depois, em 1995, a empresa 

iniciou a joint venture com a Snowflake. Em 2006 a empresa inaugura a nova fábrica, que foi 

totalmente construída em 1 ano e 2 meses. A nova fábrica na China tem 1.547 funcionários, 

sendo grande parte chineses, pois não vale a pena ter muitos expatriados na China.  

 

Com relação à entrada da Embraco na China, em 1995, a empresa constituiu uma joint venture 

com o grupo Snowflake, que já atuava no setor de refrigeração e possuía grande experiência e 

conhecimento de mercado e assim nasceu a primeira parceria industrial de uma companhia 

chinesa com uma empresa comandada por brasileiros.  A unidade chinesa foi a segunda planta 

industrial da Embraco no exterior e a presença na China fez parte de um movimento que teve 

início na década de 90, visando à globalização da empresa e conquista da liderança mundial.  

 

A princípio a Embraco atuava com o modelo exportador junto ao mercado chinês, mas com o 

passar do tempo percebeu que, para atender à Ásia com maior facilidade e competitividade, seria 

preciso estar mais próximo dos clientes; desta forma a Embraco estabeleceu sua fábrica em 

Beijing. Na época da chegada da Embraco à China, o mercado chinês era estimado entre 7 e 8 

milhões de compressores ao ano e atualmente, o volume no país já chega a 17 milhões de 

unidades/ano, o que demonstra o seu grande potencial de consumo, principalmente em função de 

investimentos que o governo vem realizando em ampliação da oferta de energia elétrica para 

todos o território.  
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7.4.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 

 

Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

O principal motivo para atuação da empresa nos mercados internacionais é o aumento das vendas 

em mercados interessantes. Hoje a Embraco tem seu crescimento em países emergentes 

diretamente relacionado ao aumento do poder aquisitivo da população, refletido por meio das 

vendas de eletrodomésticos e da expansão comercial. Nos principais mercados seus resultados 

são principalmente afetados por outros fenômenos, como a variação dos níveis de atividade da 

construção civil e as tendências da economia. 

 

Na década de 70 e início da década de 80, durante o período de substituição das importações, a 

Embraco tinha o foco de atendimento da empresa de refrigeradores Cônsul no Brasil, em um 

mercado fechado e com uma economia protegida. Quando o mercado local já estava abastecido e 

bem desenvolvido, a empresa passou a procurar por outros mercados, iniciando pela América 

Latina, com exportações para EUA e outros países, até que surge a oportunidade desenvolver o 

mercado da China, primeiro por meio de exportações, depois com operações locais.  A operação 

na China não está voltada prioritariamente para o atendimento dos outros mercados asiáticos, que 

é um fenômeno relativamente recente (com aproximadamente 2 anos), mas sim como uma 

oportunidade de desenvolver o mercado local chinês. A empresa não funciona exclusivamente 

como uma plataforma de exportação para outros mercados.  

 

A China é um mercado exigente e com grande potencial de crescimento, sendo que a boa infra-

estrutura e  profissionais qualificados estão entre os principais motivos de atrair cada vez mais 

investimentos. Atualmente a Embraco Snowflake exporta 15% de sua produção  e detém cerca de 

10% do mercado chinês e o objetivo da empresa é aumentar esse percentual significativamente 

nos próximos anos. Os principais fatores para a empresa investir na China foram: 

 

a. já exportavam para a China desde 1986; 

b. a marca da Embraco já era conhecida e respeita  na China, como um produto de qualidade e 

tecnologia agregada; 

c. crescimento econômico do mercado chinês, com grande potencial interno para este mercado; 
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d. a China apresenta boa infra-estrutura, baixo custo de produção e trabalho de qualidade; 

e. parceiro chinês já tinha uma planta semelhante à da empresa na Itália, ou seja, conhecido do 

ponto de vista  da produção; 

f. mais recentemente a planta também produz compressores para exportação junto aos outros 

países da Ásia, embora o foco principal seja o atendimento do mercado local da China.  

 

Escopo de segmento 

A Embraco tem grandes clientes corporativos globais, assim como grandes fabricantes de 

refrigeradores na China (com marcas locais). Apesar de atuar com negócios empresariais, a 

Embraco é impactada pelo consumidor final dos refrigeradores e nenhum dos grandes clientes 

mundiais da empresa, nem mesmo os clientes chineses, oferecem somente refrigeradores 

premium ou refrigeradores populares. As empresas oferecem produtos de tal forma a atender 

consumidores em diferentes segmentos de renda. 

 

Porém, há 5 anos que não se observa neste setor uma relação direta entre a renda média dos 

mercados atendidos e a simplicidade dos produtos. Os consumidores do Brasil e da América 

Latina, por exemplo, são menos exigentes em termos de tecnologia embutida nos refrigeradores, 

sendo atendidos com produtos mais simples e baratos. Por outro lado, na China, o mercado é 

extremamente competitivo, o público é exigente quanto à qualidade dos produtos e a tecnologia 

embutida, sendo que na China a Embraco fabrica os compressores mais eficientes de todo o 

mundo, visando a atender este mercado local exigente.  

 

O processo de urbanização e o aumento da classe média na China têm gerado um público cada 

vez mais ocupado, onde homens e mulheres que trabalham fora de casa, com um aumento da 

necessidade da compra do refrigerador – além de que a renda disponível para a compra e a 

impossibilidade de comprar produtos frescos todos os dias fazem com que o número de 

refrigeradores vendidos venha crescendo a cada ano.   

 

O apelo tecnológico das empresas produtoras dos refrigeradores também é um apelo ambiental. 

Os compressores produzidos na China consomem muito menos energia do que os outros 

modelos, o que é extremamente valorizado neste mercado, por dois motivos: devido ao risco de 
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um “apagão” energético, o governo incentiva todas as ações para a redução de energia e as 

empresas de refrigeradores utilizam o apelo da menor energia gasta em seus produtos como 

forma de atrair consumidores, aumentando sua competitividade. Outro motivo é que o 

consumidor chinês que tem uma renda mais alta quer produtos com uma diferenciação 

tecnológica, e paga por isto. O consumidor de menor renda economiza e também prefere este 

produto mais sofisticado, não só pelo status, mas pelo apelo ambiental de menor uso de energia, 

tendo em vista que o consumo de energia de refrigeradores responde pela metade do consumo 

total de uma casa.  

 

Diferente de Brasil e Índia, a China tem uma política muito clara de redução do consumo de 

energia e no futuro a empresa avalia que o governo instituirá multas, visando esta redução no 

consumo junto às empresas fabricantes de equipamentos eletrônicos e também junto ao próprio 

consumidor final. A consciência sobre esta necessidade de reduzir o gasto de energia ainda não é 

generalizada (no interior da China, por exemplo), mas está avançando fortemente, graças às ações 

do governo, e neste aspecto os produtos da Embraco, com uma forte tecnologia embutida, têm 

um forte diferencial em relação à concorrência.   

 

O mercado chinês busca produtos novos a preços cada vez mais competitivos, é exigente quanto 

à qualidade e aparência dos produtos e dá preferência por conteúdo tecnológico em suas 

aquisições, por isso, para conquistar este mercado é preciso competência e visão de longo prazo.  

 

Para viabilizar a compra dos refrigeradores são disponibilizados crediários, mas não é o usual, 

uma vez que na grande maioria das vezes a compra é feita à vista, em dinheiro. Apesar dos 

chineses do campo terem o acesso ao consumo, a estrutura de renda das famílias no campo é 

muito diferente da estrutura de renda nas cidades; entretanto as pequenas aldeias estão crescendo, 

se tornando pequenas cidades e assim as famílias passam a ganhar mais e ter maior renda 

disponível, representando um grande potencial para este tipo de produtos. 

 

A Embraco busca a agregação de valor tecnológico para atuar de forma competitiva em mercados 

atrativos. A China, neste caso, representa um mercado atrativo uma vez que o consumidor final, 

mesmo de menor renda, está disposto a pagar por um diferencial tecnológico do produto.  
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Mercados como Rússia, Índia e África ainda são relativamente incipientes, embora tenham 

grande potencial de crescimento. Rússia e Índia são mercados em forte expansão, mas na Índia o 

setor de eletrodomésticos e especificamente de refrigeradores não cresce tão fortemente como 

outros produtos, principalmente devido aos hábitos de consumo – compra de produtos frescos, 

utilização de temperos para conservar os alimentos  e uso de refrigerador principalmente para 

fazer gelo. O mercado na Índia é mais popular, com produtos mais simples, baratos e com pouca 

sofisticação. Desta forma, um mercado como o da Índia, apesar do grande potencial,  não é tão 

atrativo para a empresa como a China, uma vez que não há uma disposição do consumidor final a 

pagar pelo diferencial tecnológico.  

 

A empresa não entra em um determinado mercado simplesmente porque existe e tem potencial – 

a empresa sempre busca mercados atrativos, onde possa criar valor principalmente por meio dos 

diferenciais tecnológicos. Desta forma, apesar de haver consumidores de refrigeradores em 

diferentes segmentos de renda, a empresa tem um foco maior nos produtos com tecnologia 

agregada e diferenciação, e não em produtos extremamente simples e baratos, que competem 

somente por preço. 

Preços 

A empresa atende grandes clientes mundiais e as negociações de preços são globais com relação 

a estes clientes. Entretanto, nesta negociação fica claro que diferentes mercados têm necessidades 

e características diferentes e são praticados preços diferentes, respeitando estas diferenças 

regionais. Por exemplo, os produtos vendidos na Europa e EUA têm um preço maior do que os 

preços dos produtos para América Latina.  

 

Para cada mercado há uma disponibilidade de pagamento e de se pagar um diferente preço. 

Segundo Campos, a negociação global inicia com os volumes e depois são negociados os preços, 

respeitadas as diferenças entre os mercados que podem remunerar melhor e os mercados onde os 

preços praticados devem ser menores. Este preço está relacionado também com a tecnologia 

embutida nos produtos, e o grau de reconhecimento dos mercados, ou seja, quanto cada mercado 

está disposto a pagar para ter um produto tecnologicamente mais sofisticado (o que difere nos 

mercados mais maduros, como EUA e Europa e mercados emergentes, como a América Latina). 
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Na China, o preço médio praticado pela Embraco é superior ao da concorrência, com 

atendimento aos produtores dos refrigeradores mais sofisticados e de qualidade superior. A 

qualidade dos produtos Embraco é reconhecida e a empresa oferece três anos de garantia.  A 

Embraco não vende para produtores de freezers, por exemplo, pois usualmente estes são produtos 

mais simples, com maior nível de ruído, uma vez que o consumidor que possui um freezer não o 

utiliza em sua casa, e sim em um estabelecimento comercial, com uma menor exigência quanto 

ao nível do ruído do produto. Desta forma, a empresa tem um posicionamento de preço superior 

na China, mas de uma maneira geral o mercado acompanha o preço do mercado internacional.   

 

O consumidor chinês típico faz as compras com dinheiro, após poupar todo o valor para a compra 

e quer produtos sofisticados, que geram vendas de maior margem para as empresas. Por 

influência do governo as empresas estão começando a produzir para a base da pirâmide. Mas a 

produção da Embraco é feita mediante pedido dos grandes clientes, com pouca produção de 

estoque e sempre visando a agregar valor a partir de inovações tecnológicas; a empresa não visa 

concorrer à base de preços, com produtos extremamente simples e baratos. 

 

Promoção 

Com relação à promoção, a empresa faz um trabalho muito forte junto aos seus clientes, com 

relativamente poucas ações junto ao consumidor final. A ação é mais forte no cliente, sendo 

preciso comunicar as inovações, tanto nos mercados mais maduros, como nos mercados 

emergentes. Em mercados como a Índia é preciso educar o consumidor e até mesmo mudar seus 

hábitos de consumo, mas via de regra isto é feito pelo próprio fabricante do refrigerador.  

 

Entretanto a empresa já fez, em âmbito global, campanhas do tipo powered by Embraco, 

mostrando ao consumidor final que os refrigeradores com compressores Embraco têm ótimo 

desempenho e inovações tecnológicas. Estas campanhas funcionam bem em mercados que 

valorizam a tecnologia, como os mercados maduros e também a China, onde a compra é mais 

técnica. Por outro lado, no Brasil e América Latina de maneira geral a compra é mais emocional e 

estas campanhas são menos efetivas. 
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A empresa atualmente faz um forte trabalho de pós-venda, assistência técnica e serviços, para 

garantir a qualidade técnica dos serviços compatível com a qualidade do produto. Este trabalho 

não está ligado diretamente às vendas, mas sim ao atendimento da assistência prestada aos 

clientes.  

 

Na China foi necessária uma adaptação na promoção, uma vez que, embora as formas 

tradicionais de comunicação no marketing empresarial tenham sido mantidas e replicadas, na 

China há um novo componente que é o de relações com o governo, muito importante para 

garantir o sucesso da empresa. Esta nova forma de comunicação precisou ser desenvolvida e 

aprimorada, com vistas a adaptar-se a este mercado. 

 

Quanto ao consumidor final, é preciso fortalecer a marca, sendo que as informações sobre o 

consumidor são obtidas a partir das informações fornecidas pelos clientes corporativos,  por meio 

de um bom relacionamento construído com estes clientes. A empresa que oferece mais tecnologia 

acaba conquistando mais clientes, sendo que atualmente a Embraco tem aproximadamente 10 

grandes clientes na China. Já fizeram pesquisas e promoções esporádicas junto ao consumidor 

final, mas são seguidores dos grandes clientes, desenvolvendo mudanças nos produtos a partir 

das necessidades dos clientes. 

 

A promoção é feita nos canais tradicionais de promoção business to business, sendo que a 

empresa participa de feiras, anuncia na mídia especializada, participa da Associação Chinesa de 

Eletrodométicos e faz um marketing direto forte junto aos fabricantes de eletrodomésticos. Esta 

forma de executar a promoção é semelhante nos outros países em que a Embraco atua, a única 

peculiaridade refere-se ao contato próximo com o governo, o que não ocorre em outros países.  

 

Canais de distribuição 

Pelas suas características, a empresa trabalha com a venda e distribuição direta aos seus clientes e 

não enfrenta grandes problemas ou desafios na distribuição, mesmo em países como a China ou 

América Latina, onde a infra-estrutura é pior do que nos países desenvolvidos. 

 



 

 

205

A empresa não tem problemas pois atende a poucos clientes, todos em áreas industrializadas e 

com acesso disponível. A maior dificuldade de distribuição fica para o fabricante do refrigerador, 

que precisa entregar o seu produto em regiões afastadas dos grandes centros, onde o acesso é 

mais difícil. Na China a Embraco vende para fabricantes de refrigeradores locais, que já têm 

desenvolvidos os seus canais de distribuição. A distribuição na China também foi facilitada pelo 

conhecimento do mercado por parte da parceira Snowflake, conforme também mencionado no 

tópico sobre forma de entrada da Embraco nos mercados atendidos.. 

 

Produtos, inovação e tecnologia 

Com relação ao mix de produtos, globalmente a empresa procura atender seus clientes com 

produtos de diferentes categorias, visando a atender diferentes necessidades. Mas sempre 

procuram agregar valor por meio das inovações tecnológicas, mesmo nos produtos menos 

sofisticados.  

 

No caso da China e Ásia de maneira geral, o mix de produtos tende a ser mais sofisticado e rico, 

pois a compra é bastante técnica e as inovações tecnológicas são muito valorizadas pelos 

consumidores, ao passo que na América Latina os produtos são menos sofisticadas e a compra é 

mais emocional, menos técnica. O design, cores e formas dos refrigeradores são mais valorizados 

do que a tecnologia embutida no produto, por exemplo. 

 

No caso da China, os produtos tiveram que ser adaptados a este mercado, sendo que as soluções 

tecnológicas foram adaptadas ao mercado asiático com vistas a atender a exigências específicas, 

como faixa de tensão. Também foram realizados investimentos na unidade chinesa para fazer 

frente à demanda crescente de produtos mais eficientes e com menor nível de ruído. Na década de 

80 os consumidores estavam satisfeitos com produtos que funcionassem a contento, mas a partir 

da década de 90 passaram a exigir refrigeradores com menor nível de ruído, uma vez que vivem 

em pequenos apartamentos e casas, nas quais o barulho do compressor pode atrapalhar a 

qualidade de vida dos moradores. A partir do ano 2000 o esforço tem sido feito no sentido de 

reduzir o consumo de energia.  Atualmente a fábrica da China produz os compressores mais 

eficientes da empresa, em termos de menor consumo de energia. 

 



 

 

206

A nova fábrica da Embraco na China está voltada exclusivamente para a fabricação do novo 

compressor EM, reconhecido mundialmente como a tecnologia mais avançada no mercado. O 

EM diferencia-se ainda pelo baixo consumo de energia e funcionamento silencioso, atendendo às 

exigências de uso de recursos e qualidade do mercado mundial. 

 

Fabricado também no Brasil e na Itália, o EM é atualmente um dos mais importantes produtos da 

Embraco, que tem como objetivo ampliar a produção para atender à crescente demanda do 

mercado mundial. A fábrica em Beijing será a base de exportação para toda a região asiática, 

conforme comentado em outro tópico.   

 

Para desenvolver os produtos, a empresa tem uma base de P&D centralizada no Brasil, com uma 

equipe de pesquisadores que trabalham em parcerias com universidades e centros de pesquisa do 

Brasil e do exterior. Na Europa a empresa tem seu centro de P&D para produtos comerciais, ao 

passo que o centro brasileiro desenvolve produtos para refrigeradores. Os grandes projetos de 

pesquisa e desenvolvimento de produtos são feitos nestes centros, sendo que localmente a 

empresa tem equipes de engenharia fazendo pequenos ajustes e adaptações locais, como é o caso 

da China. 

 

Com metas específicas, o principal desafio da área de P&D é colaborar para criação  de novos 

produtos que possam garantir à Embraco a abertura de mercados e a manutenção da liderança no 

longo prazo. Em sua estratégia para atingir esse objetivo, o desenvolvimento das pessoas é um 

dos principais focos. Internamente, na capacitação dos profissionais para enfrentar desafios de 

um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e exigente em termos de desempenho e 

ecoeficiência. Externamente, na incorporação de talentos que tragam diversidade de 

competências e de experiências, contribuindo para abrir o caminho em direção ao novo.   

 

O centro de P&D no Brasil é muito desenvolvido, contando com laboratórios, pessoas preparadas 

e parcerias no Brasil e no exterior.  Nas demais plantas da Embraco, há uma equipe de 

engenheiros desenvolvendo projetos de ajustes, com menor impacto. Dentro de 3 a 5 anos a 

empresa espera que o segundo principal centro de pesquisa seja o da China, ficando atrás 

somente do brasileiro, com uma réplica reduzida do centro de pesquisas brasileiro.  
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A equipe de P&D da Embraco Snowflake é formada por 52 profissionais, sendo que 32 

trabalham em laboratórios Acústico, químico e materiais; de Avaliação, de Aplicação, de 

Tribologia e de Metrologia. Esta estrutura dá suporte à adaptação de produtos e atende ao elevado 

nível de exigência em relação à garantia de qualidade dos produtos fabricados.  

 

O planejamento do produto se dá com o desenvolvimento de produtos padronizados dentro da 

região, mas não inter-regiões e as decisões do composto de marketing são tomadas em cada 

região, que é exatamente o caso da Embraco na China, que seu uniu à Snowflake em uma joint 

venture para poder atuar com sucesso em um mercado desconhecido e muito desafiador. Por 

meio da joint venture foi possível ter acesso aos mercados, aos canais de distribuição, além de 

permitir um melhor conhecimento dos consumidores, o que permitiu a adaptação dos produtos de 

forma a adequar-se às necessidades do consumidor final, ainda que a empresa faça negócios 

empresariais. 

 

O motor mais eficiente é produzido na China e nova planta irá fabricar 4,5 milhões de 

compressores/ano, com novas máquinas e nova tecnologia, servindo como base de exportação 

para a Ásia. Há desenvolvimento de P&D local, para adaptação dos produtos às necessidades do 

mercado consumidor final e dos grandes clientes.  Esta nova fábrica também acarretará menores 

impactos ambientais, com menor consumo de água e energia, além de uma menor emissão de 

CO2.  

 

Os refrigeradores na China, na sua maioria são pequenos e apropriados para menores níveis de 

ruído e para baixo consumo de energia. Com relação a P&D, há contrato de transferência de 

tecnologia com o cliente, sendo desenvolvida tecnologia adequada para os clientes, porém com 

segredos nos produtos e nos processos que dificilmente poderão ser copiados. A pesquisa é 

centralizada no Brasil, mas é feita uma adaptação na China, devido às especificidades dos 

clientes, sendo preciso trabalhar de forma mais próxima e conjunta a fim de atender às 

necessidades do mercado. 
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Forma de entrada nos mercados selecionados 

Ao longo dos anos a empresa foi aumentando sua atuação internacional, passando das 

exportações para a operação em diferentes mercados, devido à necessidade de aproximação com 

os clientes e com o consumidor final. Ao longo deste processo a empresa fez parcerias,  joint 

ventures, aquisições e também abriu fábricas ou escritórios próprios, como nos EUA.  

 

Segundo dados da empresa, no final dos anos 70 a Embraco já exportava para a América Latina. 

Em 1988, a atuação no comércio exterior estava consolidada, com 65% das vendas destinadas aos 

mercados latino e norte-americanos. A década seguinte foi marcada pelo processo de 

internacionalização. A Embraco decidiu que seria líder mundial na fabricação de compressores 

herméticos para refrigeração até o ano 2000. Para tanto, teria que ter plantas industriais 

distribuídas pelo mundo. Esse objetivo foi alcançado antes do previsto, em 1998.  

 

A Embraco na China atua por meio de uma joint venture, estabelecida desde 1975, com 70% da 

Embraco e 30% da Snowflake (prefeitura de Beijing), sendo que os chineses participam na alta 

gestão da empresa. Este ponto é relevante com relação à atuação na China, pois apesar do gerente 

geral ser brasileiro,  há uma participação do Comitê do Partido Chinês, no papel do vice-gerente 

geral da Embraco Snowflake.  

 

Em 1993 começaram a discutir a joint venture, sendo que em 1995 a empresa começou a operar 

de fato. A empresa Embraco é hoje o maior produtor mundial de compressores para 

refrigeradores e freezers, com 20% do mercado mundial (350 milhões de compressores), sendo 

líderes tecnológicos. Estão alavancando outros negócios, como bebedouros, máquinas de cerveja, 

balcões refrigerados, ar condicionado e conservadores de sangue. A Embraco trabalha com a 

venda dos produtos e também com a prestação de serviços para seus grandes clientes, sendo que 

as reposições de compressores feitas pelo consumidor final normalmente são feitas com produtos 

de segunda linha, sendo que desta forma a empresa não atua com prestação de serviços para o 

consumidor final. 
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Existem algumas dificuldades para os executivos e empresas atuando na China. Com relação aos 

executivos, pode-se destacar a dificuldade do mandarim, a dificuldade de dirigir na China e 

entender as regras sociais e as boas maneiras, fatores relevantes não somente para o bom 

convívio social, mas principalmente para o bom encaminhamento das negociações. O respeito às 

diferenças culturais faz muita diferença na hora de conduzir os negócios da empresa, como por 

exemplo o modelo hierárquico e as políticas corporativas predominam para os chineses, sendo 

necessário respeitar estas peculiaridades. A questão da propriedade intelectual também é um fator 

muito importante a ser considerado.   

 

Por outro lado, os parceiros são amigáveis e receptivos, especialmente com empresas e 

executivos brasileiros, sendo que o Brasil é reconhecido como país em desenvolvimento, que 

enfrenta muitos desafios semelhantes aos desafios e problemas enfrentados na China. A marca 

brasileira é vista com respeito e há um movimento do governo para perpetuar o valor de uma 

marca na mente dos consumidores. 

 

Os chineses são muito abertos a aprender coisas novas e adquirir novos conhecimentos; 

entretanto as negociações são muito longas, duram horas e há muito simbolismo que precisa ser 

compreendido. Mas o tamanho do mercado e as oportunidades para desenvolvimento. 

 

Processos de produção e custos 

Com relação ao modelo de internacionalização da empresa, os processos são padronizados em 

todas as fábricas e os negócios realizados até agora dão segurança para a empresa atuar em outros 

países, como Rússia ou países da África, além dos mercados tradicionais, e mercados em que a 

empresa já vem atendendo há anos, como América Latina e China. 

 

A empresa, apesar de atuar em vários países, ainda tem uma base muito forte e importante no 

Brasil, com um importante mercado. Mas há desafios da atuação da empresa no Brasil, com 

relação ao aumento dos custos de mão-de-obra, matéria-prima e também a valorização da moeda, 

que gera dificuldades para a empresa atender a alguns mercados, como por exemplo o mercado 

americano, que além de tudo apresenta um desaquecimento. 
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Diante desta situação, a empresa instituiu projetos importantes de reestruturação e redução dos 

custos. Estes projetos permitem que a empresa reduza os custos de sua operação, de tal forma a 

manter-se competitiva no Brasil e no mundo, embora os custos dos fatores de produção estejam 

aumentando nos últimos anos. A empresa tem mostrado uma grande competência na redução 

destes custos e transferência dos conhecimentos para outros países. O enxugamento nos custos do 

processo de produção, ou do produto em si, usualmente é obtido no Brasil e depois transferido, 

principalmente para as plantas da China e Eslováquia. 

 

Atualmente a empresa enfrenta um cenário de aumento nos preços das matérias-primas e uma 

retração no consumo, que levaram a Embraco à necessidade de redirecionar-se para ganhos de 

eficiência e a busca por resultados, mesmo sem ocupar toda a sua capacidade produtora. 

 

A empresa tem metas claras e bem definidas para a redução de custos, com projetos globais para 

a melhoria de processos e produtos, como por exemplo compressores mais leves, com menos 

cobre. A maioria dos projetos são desenvolvidos no Brasil e depois transferidos e aprimorados 

em outras plantas; quando as plantas locais já dominam o processo de produção também 

desenvolvem melhorias. 

 

Quanto ao modelo de gestão, não há interferência na gestão do grupo Whirpool  e a empresa 

segue o modelo brasileiro, com peculiaridades de cada país. Os instrumentos de gestão são 

parecidos, embora o estilo de liderança na China seja diferente para lidar com os funcionários, 

que esperam instruções fortes, claras e bem definidas. 

 

Com relação à corrupção, o povo chinês é muito prático e objetivo, com administração 

profissional, especialmente a gestão praticada pelos grandes clientes, que são transparentes, 

profissionais e a Embraco não enfrenta com relação a este problema, para se fixar e se 

desenvolver no mercado chinês. 

 

Na China há uma falta de mão-de-obra técnica especializada, com uma dificuldade de retenção. 

O salário é fixo, por mês, sendo que o custo de produção é aproximadamente 10% menor do que 
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no Brasil, mas com uma produção maior. Há menos impostos e menores custos administrativos, 

mas a competitividade é maior do que no Brasil. 

 

O mercado chinês é extremamente competitivo, sendo que a Embraco consegue praticar preços 

adequados graças à sua estrutura de custos e organização da produção, que trabalha em três 

turnos contínuos, com uma mão-de-obra intensiva, em relação às outras plantas da Embraco, 

mais automatizadas. Esta estrutura garante custos mais baixos no mercado chinês e, ao mesmo 

tempo, os produtos apresentam o mesmo nível de qualidade dos produtos  produzidos nas outras 

plantas. 

 

Dimensões estratégicas críticas 

A Embraco iniciou suas atividades em um mercado protegido, tanto no Brasil como na América 

Latina. Quando os EUA passaram a transferir a produção de compressores para outros países, 

com um baixo custo do frete, muitas fábricas de compressores estavam despreparadas, acabaram 

saindo do mercado e a Embraco soube aproveitar esta oportunidade, reunindo custos 

relativamente baixos de produção (matérias-primas, mão-de-obra e recursos financeiros), uma 

mão-de-obra muito qualificada para realizar pesquisa, desenvolvimento e inovações que 

atenderam às necessidades internacionais e um planejamento estratégico bem estruturado, com 

visão de longo prazo. Com isto a empresa conseguiu alavancar sua atuação internacional.  

 

Com a operação na Europa a Embraco não teve resultados operacionais tão altos, mas pode 

aproveitar a experiência de atuar com fábricas internacionais para ganhar maior competitividade 

de maneira geral. Com isto a empresa garantiu sua posição como competidor mundial de 

compressores, aliando tecnologia e inovação, planejamento de longo prazo e uma marca 

reconhecida pelos grandes clientes mundiais. Os baixos custos foram, no passado, um fator 

crítico para o sucesso da empresa – hoje a situação é diferente, os custos aumentaram, mas a 

empresa consegue se manter competitiva principalmente por meio da inovação, tanto para reduzir 

os custos de produtos e processos, como para agregar valor ao produto, de tal forma a se 

diferenciar da concorrência e garantir seu lugar junto aos clientes globais, sem entrar em um 

segmento de preços muito baixos, que inviabilizaria a atuação da empresa.  
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A consistência das ações da empresa ao longo do tempo, com uma visão coerente e consistente ao 

longo do tempo foi fundamental, com uma estratégia bem definida, foi fundamental para a 

empresa ter os resultados que apresenta hoje. 

 

Os valores disseminados na empresa tiveram papel fundamental para a atuação bem sucedida em 

âmbito internacional, tanto em mercados tradicionais como emergentes: excelência na gestão e 

nos produtos; inovação que se reflete em vantagem competitiva e maior valor agregado aos 

produtos; integridade e ética nas ações, assim como persistência que fazem com que a empresa 

passe por momentos de crise e dificuldades e, finalmente, um espírito de vitória que é 

disseminado em todas as esferas da organização. 

 

Conhecimentos adquiridos 

A empresa tem uma competência grande para desenvolver melhorias nos produtos e redução dos 

custos no Brasil e depois transferir estes conhecimentos adquiridos para outras plataformas de 

produção. 

 

Esta capacidade está muito relacionada à trajetória da empresa, que desde o início investiu em 

pessoas e em bons pesquisadores e engenheiros no Brasil, capacitados a desenvolver produtos de 

excelente qualidade a custos relativamente baixos. Todas as inovações desenvolvidas no Brasil 

sempre foram transferidas para as outras plataformas de produção da empresa, com muito 

sucesso.  

 

A partir do momento em que passou a ser necessária uma redução dos custos, para manter a 

empresa competitiva, o centro de P&D no Brasil passou a dedicar esforços para ter produtos com 

menor quantidade de matéria-prima, assim como para promover melhorias no próprio processo 

de produção, enxugando os custos. Isto foi possível porque a empresa já tinha uma base de 

engenharia competente, com grande experiência. 

 

O conhecimento técnico desenvolvido no Brasil é fundamental para o sucesso da empresa em sua 

atuação internacional. As pessoas dominam a tecnologia, são preparadas para solucionar 

problemas e estão capacitadas acima da média do mercado. Este conhecimento formal, assim 
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como a experiência, impactam a atuação da empresa globalmente, pois a empresa se torna 

competitiva para atuar nos diferentes mercados, tanto atendendo a clientes globais, assim como 

clientes locais, como no caso da China. 

 

Por outro lado, as experiências internacionais também são muito importantes para a empresa. O 

lançamento da nova fábrica na China é um exemplo, pois envolveu toda a empresa, em especial 

as pessoas das operações da Itália e Eslováquia que participaram ativamente no projeto. A 

mudança foi feita em um pequeno período de tempo, com um grande reconhecimento e gerou 

experiências valiosas para a empresa como um todo. 

 

Principalmente a partir de 1994 a empresa passou a fazer uma série de joint ventures  e no final 

de 1998 e 1999 a empresa tinha mais de 4000 funcionários com diferentes visões, culturas e 

formas de gestão, então em 1999 a empresa estabeleceu uma nova visão e instituiu um projeto 

denominado Visão Embraco, em âmbito mundial, para alinhar a cultura, missões e visões nos 

diferentes países, criando uma identidade única para a empresa. Este projeto teve caráter 

internacional e visava a implementar uma missão mais abrangente para a empresa, passando de 

fabricante de compressores para provedora de soluções em refrigeração. 

 

A nova visão foi muito bem recebida internacionalmente e a empresa, de 1999 a 2001 fez um 

fortíssimo trabalho de educação internacional, buscando uma maior identidade com os valores da 

empresa. Esta experiência partiu do Brasil e foi compartilhada globalmente, sendo fundamental 

para o alinhamento da empresa e seus resultados. 

 

É importante compartilhar estes valores, mas por outro lado a empresa toma o cuidado de não 

levar soluções prontas e impor em cada país, sendo necessário adaptar o modelo institucional a 

cada cultura e realidade, mas sempre tendo os valores e a essência da empresa como balizador. 

 

Segundo Urban e Fleury (2006), a Embraco está focada em desenvolver o modelo corporativo 

integrando  todas as subsidiárias e a matriz. Se, na primeira fase do processo de 

internacionalização, o foco era a transferência do conhecimento operacional e de gestão da matriz 
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para as subsidiárias, gradativamente, este foco está se voltando para o desenvolvimento de um 

intercâmbio e integração maior das diversas plantas e escritórios da empresa. 

 
 
 

7.5. Alpargatas: Sandálias Havaianas 

 

O caso Havaianas foi desenvolvido com base em teses e trabalhos de conclusão de curso, 

materiais secundários publicados no Brasil e no exterior, assim como entrevistas com executivos 

da empresa: no dia 06/08/07 foi realizada entrevista com o Gerente de Exportação da Havaianas e 

no dia 14/08/07 foi feita entrevista com a Diretora da Havaianas. 

 

 

7.5.1. Apresentação do caso 

 

Segundo Relatório dos Resultados: Exercício de 2006 da São Paulo Alpargatas S.A. (2007), a 

empresa é listada na Bovespa há 94 anos, integrante do Nível 1 de Governança Corporativa e 

Empresa do Ano por Melhores e Maiores da Revista Exame. A emrpesa tem mais de 5 mil 

acionistas, 11.800 funcionários e é controlada pelo Grupo Camargo Corrêa. Mantém oito 

unidades industriais e onze fábricas-satélite e também atua no varejo, com as lojas Meggashop e 

Timberland.  

 

Segundo Relatório Resultados: Exercício de 2006 da São Paulo Alpargatas S.A. (2007), em 2006 

a empresa encerrou o exercício mais sólida, saudável e rentável. A receita de vendas cresceu 

14,3% e somou R$ 1.600 milhões. A missão da empresa é desenvolver e comercializar produtos 

inovadores, de alto valor percebido, com qualidade e rentabilidade, classe mundial e criação de 

valor para os acionistas, funcionários, fornecedores e clientes, atuando com responsabilidade 

social e ambiental. A visão é ser uma empresa global, de marcas desejadas em artigos esportivos, 

calçados e têxteis industriais. 

 

Segundo a São Paulo Alpargatas S.A. (2007), a empresa atingiu a liderança nacional, com 

sucesso no mercado interno, em termos de marcas, vendas, marketing, inovação e P&D e parcela 
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de mercado. Daí a empresa passou a ser empresa exportadora, atendendo 80 países e forte 

presença externa por meio de terceiros, operação país a país e forte presença em mercados 

formadores de opinião. Em 2007 a empresa passou a ter um caráter internacional mais 

significativo, com operações nos EUA, visando ao controle centralizado da marca, customização 

de produtos por mercado e  promovendo que as vantagens competitivas da empresa sejam 

replicadas em âmbito global.  

 

A empresa planeja tornar-se uma empresa global, com mercados e processos globais, gestão por 

executivos globais, linha global de produtos e vantagem competitiva replicada globalmente. A 

empresa já possui características de uma empresa global: faturamento maior que US$ 1 bilhão, 

fortes marcas globais, atuação integrada no setor em que atua (calçados, vestuário e acessórios), 

produção em locais de menor custo, presença no varejo por meio de lojas próprias, inovação 

tecnológica e P&D, sinergia de comunicação e marketing e escala para sourcing global. Segundo 

Relatório Resultados: Exercício de 2006 da São Paulo Alpargatas S.A. (2007), a empresa 

caminha para atingir o mesmo tamanho das empresas globais do setor, com um forte crescimento, 

conforme Tabela 15 a seguir: 

 

Tabela 15 - Resultados das empresas globais do setor de calçados 

 
Empresa Faturamento 2003 

(US$ bi) 

Faturamento 2004 

(US$ bi) 

Faturamento 

2005(US$ bi) 

Crescimento 

Acumulado  

Nike 10,7 12,2 13,8 13,5% 

Adidas 7,1 7,3 8,3 8,1% 

RDK 3,5 3,8 3,8 4,1% 

Timberland 1,3 1,5 1,6 10,9% 

Acics 1,1 1,3 1,4 12,8% 

Mizuno  1,2 1,3 1,3 4% 

Alpargatas 0,3 0,4 0,6 41% 

    FONTE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. (2007) 

 

A empresa deve atingir seu posicionamento global por meio do fortalecimento do mercado 

interno, extensão das marcas e internacionalização. A internacionalização das sandálias permite o 

crescimento sustentado da marca Havaianas, diminuindo a dependência do mercado interno, além 
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de capturar maior valor com a operação internacional com o início das operações nos EUA em 

2007. O mercado americano representa uma excelente oportunidade para a marca Havaianas, 

com condições favoráveis para criar uma preferência, uma vez que a grande massa de 

consumidores usa marcas genéricas e os segmentos formadores de opinião já reconhecem a 

marca Havaianas. Por outro lado, há um grande potencial de crescimento da atuação internacional 

da empresa na América Latina, com os artigos esportivos da empresa.  

 

Segundo Cardoso (2005), não só as sandálias são o grande destaque da empresa em termos de 

receita, como também são o motor de exportações da empresa. As tradicionais Havaianas abriram 

as portas dos mercados internacionais para a empresa e hoje se tornaram referência mundial. 

 

Considerado um dos artigos mais básicos de proteção aos pés (ROZA et al., 2005), as sandálias 

são amplamente utilizadas em países de clima quente. A “sandália japonesa” ou Zori, feita de 

tecido e com tiras que se encaixavam entre os dedos, parece ter sido a inspiração para criação das 

sandálias havaianas de borracha. Já no primeiro ano de produção mais de mil unidades eram 

fabricadas diariamente. 

 

Em 1962 as Sandálias Havaianas entram no mercado com foco no segmento popular de baixa 

renda. O produto atendeu diretamente a demanda, mesmo tendo diversos concorrentes no 

segmento. Utilizando sempre agressiva campanha de marketing, buscou uma diferenciação das 

“legítimas”, em relação as “fajutas”. Para tanto a empresa utilizou a figura do humorista Chico 

Anísio e seus carismáticos personagens para posicionar as Havaianas como aquelas que “Não 

deformam, não têm cheiro e não soltam as tiras”. 

 

O posicionamento acima demonstra a preocupação em posicionar o produto por meio de suas 

principais características. Como exemplo, o fato de não ter cheiro, derivado da utilização de 

matéria-prima especial, fator diferenciador das outras sandálias. Foi com esse posicionamento 

que as sandálias Havaianas ganharam não só o mercado popular, mas também grande parte da 

classe média. Sendo um produto básico em um país com clima tropical, as sandálias Havaianas 

eram encontradas em qualquer “venda” ou supermercado, tanto no litoral, quanto no interior do 

país. O fato de estar presente em diversos lugares, ainda que muitas vezes com exposição 
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precária, fez com que o produto tivesse sempre muita visibilidade, e fosse uma opção boa e 

barata para atender à necessidade de proteger os pés. 

 

De 1962 a 1994 as Sandálias Havaianas eram encontradas no formato bicolor e em quatro cores. 

Este período é conhecido dentro da empresa como a era commodity do produto. A queda 

acentuada das vendas, a partir de 1988 quando atingiram 88 milhões de pares, chegando a apenas 

63 milhões de pares em 1993, indicava a necessidade de uma mudança no posicionamento do 

produto. Começava então, o que a empresa denomina de “segunda onda” (ROZA et al., 2005), 

onde, por meio de campanhas agressivas de marketing na TV, buscava-se atingir o público de 

classe média. Além de Chico Anísio, outras personalidades como Tereza Collor e Rodrigo 

Santoro, traziam uma imagem mais “elitizada” ao produto. Naquele momento, com as novas 

“Havaianas Top” a empresa atingiu também a classe média, querendo mostrar que “Todo Mundo 

usa Havaianas”, conforme seu novo slogan. 

 

Essa mudança de posicionamento somada a novos modelos mais modernos e forte estratégia de 

marketing, inverteu a curva de vendas, que de 63 milhões em 1993, passaram a ser de 86 milhões 

em 1994. A chamada “segunda onda” reanimou a empresa e mostrou a forte necessidade de 

buscar um portfólio mais diversificado, atraindo um público de maior renda e por conseqüência 

trazendo maior rentabilidade. Ao atingir 99 milhões de pares em 1998 a empresa coloca em 

prática a “terceira onda”, ou a onda “da consolidação do aprendizado” com forte investimento no 

produto e na comunicação”. 

 

É ainda em 1998 que a São Paulo Alpargatas instaura definitivamente o conceito de segmentação 

e linha de produtos. Os SKUs (Stock Keeping Unit) crescem, chegando aos dias atuais a 5,5 mil, 

distribuídos em 55 modelos diferentes. Ou seja, em média cada modelo tem 100 variantes de cor 

e tamanho, sendo que os modelos populares têm menos variantes. Essa diversidade faz com que a 

empresa se prepare para iniciar a chamada “quarta onda”, ou a onda da “globalização e 

customização” (ROZA et al., 2005). 

 

A empresa passa a exportar, como será visto em detalhes posteriormente, e atinge em 2004 a 

marca de 130 milhões de pares vendidos. Este movimento é muito importante para o 
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posicionamento da marca, que agora, por ser desejada fora do país, passa a ser também mais 

desejada internamente. As Sandálias Havaianas hoje são exportadas para cerca de 75 países, tanto 

nas versões populares como nas versões mais caras. 

 

 

7.5.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 

 

Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

Segundo Cardoso (2005), apesar de seu porte, a São Paulo Alpargatas não realizou nenhum 

trabalho detalhado sobre o potencial do mercado de cada um dos países para a venda das 

sandálias Havaianas, como pesquisas de mercado. Segundo Harold Winnubst, em Cardoso 

(2005), como a maioria das empresas que saem do país, a análise foi mais baseada no feeling e 

conhecimento dos executivos alocados ao projeto. Essa posição ilustra o fato que mesmo 

empresas de grande porte podem começar a exportar sem ter todas as informações consolidadas. 

Por outro lado, a necessidade imposta pelo mercado, de se tornar internacional, impulsiona a 

empresa a buscar formas alternativas e rápidas para a tomada de decisão e planejamento 

estratégico, segundo Carlos Roza, em Cardoso (2005). 

 

Ainda segundo Cardoso (2005), a internacionalização definitiva da marca Havaianas se deu no 

momento em que a empresa havia consolidado sua estratégia de segmentação no Brasil. Esta 

segmentação possibilitou, além de criar uma clara gama de produtos para públicos diferentes, que 

a empresa pensasse o seu negócio no exterior de forma mais segmentada e por isso, mais 

rentável.  

 

Segundo Monteiro, Nucci e Lima (2004), atuando-se pela base da pirâmide, os volumes seriam 

alavancados mais rapidamente e a sua popularização também se daria numa velocidade mais 

interessante para a Alpargatas. Entretanto, os riscos desta opção residiam no fato de que o 

produto poderia ser facilmente copiado por concorrentes, com menor custo e valor agregado 

(como, por exemplo, os fabricantes chineses) e no ano seguinte os canais de distribuição 

poderiam usar eventuais ofertas desses fabricantes para conseguir preços melhores e 
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conseqüentemente reduzir as margens da Alpargatas. Diante do alinhamento conquistado, a 

empresa decidiu adotar um composto de marketing adaptado a cada região. 

 

De uma só vez a empresa tinha produtos para os mercados internacionais de bens populares como 

a Bolívia, Venezuela ou Angola, ao mesmo tempo em que produzia produtos para classe média e 

alta, cujo apelo “praia/Brasil” atingiria exatamente o anseio de consumidores de países ricos pelo 

que foi denominado pela empresa de “brasilidade”. Segundo Cardoso (2005), o termo 

“brasilidade” utilizado pelos autores está ligado à forma que os estrangeiros admiram a alegria, 

descontração e espontaneidade do povo brasileiro. Assim, ao comprar artigos de praia brasileiros, 

os estrangeiros podem fazer parte do jeito alegre de ser do brasileiro. 

 

Segundo Cardoso (2005), é necessário analisar e estudar os mercados separadamente e em 

detalhe para aplicar a melhor estratégia para cada um deles. Para tanto, a empresa não utilizou a 

matemática simples do modelo tradicional do PIB nacional, nível de consumo e propensão a 

consumir; pelo contrário, a análise dos mercados se deu via o mapeamento e entendimento da 

sazonalidade, de preço e da cultura da utilização de sandálias. O referido mapeamento gerou duas 

diferentes estratégias: uma estratégia de produtos mais simples e baratos em países como 

Colômbia e Venezuela e sandálias mais premium em mercados desenvolvidos (tradicionais) 

como Estados Unidos, Austrália e França. 

 

Um problema freqüentemente enfrentado no Brasil, o contrabando, tem sido verificado no 

caminho contrário pela empresa. Os distribuidores internacionais têm reclamado do grande 

número de Sandálias Havaianas que estão sendo contrabandeadas para o mercado europeu. A 

diferença de preço entre o premium na Europa e o popular no Brasil e a facilidade no transporte 

das sandálias têm incentivado esse mercado paralelo de exportação. 

 

Escopo de segmento 

Segundo Cardoso (2005), a empresa vende para cerca de 25 países premium a preço premium. 

Outros 25 países a preço premium com característica de renda mais popular (Argentina, Croácia, 

África do Sul) e para 25 países de baixa renda per capita a preços populares. A lista dos 

principais importadores de sandálias Havaianas e sua classificação quanto ao posicionamento de 
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preço podem ser observadas na Tabela 16. Futuramente se pretende vender as sandálias mais 

baratas também em mercados premium, porém, hoje a estratégia de atacar o segmento superior da 

pirâmide é a realidade da empresa. Para manter essa estratégia a empresa tem recusado pedidos 

de altos volumes para vendas em supermercados de países desenvolvidos, o que poderia 

prejudicar o posicionamento premium da marca nestes mercados. 

 

Tabela 16 - Principais mercados importadores das Sandálias Havaianas 

 
Posicionamento Países Premium Popular 

Austrália 100%  
Espanha 100%  
Estados Unidos 100%  
França 100%  
Itália 100%  
Argentina 70% 30% 
Colômbia 10% 90% 
Venezuela 10% 90% 
Bolívia  100% 
Paraguai   100% 

FONTE: DADOS INTERNOS DA SÃO PAULO ALPARGATAS AS APUD CARDOSO (2005) 

 

Mais recentemente, devido a fatores como a valorização da moeda brasileira e o aumento da 

concorrência, principalmente dos produtos chineses, a empresa tem buscado atender os mercados 

populares com um diferencial de marca. No início do processo de exportações a empresa atendia 

mercados como Bolívia e Venezuela com produtos simples, vendidos até mesmo nos camelôs, 

mas com um diferencial de valor que era pago pelos consumidores. Com a concorrência de 

produtos mais baratos, sem marca, fica mais difícil da Havaianas concorrer nestes mercados e ela 

passou a vender também em supermercados e outros canais, ainda populares, mas onde a marca é 

valorizada, pois é muito difícil competir somente via preços nestes mercados populares.  

 

Pode-se notar que entre os 10 principais mercados estão 4 sul-americanos com perfil popular. 

Isso se deve principalmente à influência regional do Brasil, seja na mídia que chega a estes 

países, ou mesmo no fato de uma marca forte brasileira ter representatividade nestes locais. 

Outros países nas Américas, que não estão listados acima, onde a São Paulo Alpargatas vende 

Havaianas a preços premium são Chile, Uruguai, Canadá e Costa Rica, enquanto todos os outros, 

incluindo Cuba e República Dominicana, são populares. 
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Segundo Cardoso (2005), na Europa somente são comercializadas Havaianas ao preço premium, 

mesmo em países do leste europeu. O mesmo acontece nos principais mercados asiáticos como 

Hong Kong, Japão, Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia e Ilhas 

Fiji e ainda, na África do Sul. O mercado africano, entretanto, está começando a ser explorado e a 

empresa já começou a fazer um trabalho em países como Angola e Moçambique, ainda que 

inexpressivamente. 

 

Nota-se ainda que a empresa está começando a atuar em mercados que são tradicionalmente 

citados como de grande potencial popular como a China e a Rússia. Na Rússia a empresa atua 

com um distribuidor local, utilizando a mesma estratégia de iniciar junto aos segmentos de alta 

renda, de tal forma a consolidar a marca, para depois atender a grande massa da população de 

baixa renda. A mesma estratégia a empresa tem utilizado na China, começando por Hong Kong e 

colocando seus produtos em cidades como Shanghai e Beijing, visando primeiro consolidar a 

marca junto aos consumidores de alta renda, para depois aumentar a escala de vendas junto às 

outras classes de consumidores.   

 

A Índia representa um mercado com grande potencial, onde a empresa poderia atuar com a 

mesma estratégia de posicionamento da marca, porém ainda não estão exportando seus produtos 

para este País.  

 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), o total de vendas das Havaianas no exterior vem 

aumentando muito, especialmente fora da América do Sul, conforme Gráfico 8 a seguir. 
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VENDA TOTAL HAVAIANAS - EXTERIOR

2005 2006 PO Crescimento (%)
Europa 1.002.122 1.482.624 47,95
Ásia e Oceania 630.409 1.131.192 79,44
América do Sul 4.327.890 4.404.800 1,78
Am. Norte/Central 835.516 1.264.500 51,34
Estados Unidos 1.509.445 2.571.000 70,33
África e Oriente Médio 154.696 634.950 310,45
Ásia e Oceania 0 0 0

Fonte: SP Alpargatas
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Gráfico 8 – Venda total de Havaianas no exterior (2005-2006) 

FONTE: ALPARGATAS (2006) APUD ZANCHI, SCHMÄDEL E SILVA (2006) 
 

 

Já o total das exportações, passou de 1,3 milhões de pares para 16 milhões entre 1999 e 2006, 

representando 10,2% do total da produção, como pode ser visto no Gráfico 9 a seguir. 
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VENDA TOTAL -- HAVAIANAS NO EXTERIOR

MM Pares 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E
Mercado Externo 1,3               1,9                 3,5                 4,1                 5,5                 10,2               12,8               16,0                        
Mercado Interno 98,3             108,8             117,0             112,5             105,7             119,3             134,8             141,2                      
TOTAL 99,6             110,7             120,4             116,6             111,2             129,5             147,6             157,2                      
ME /  Total 1,3% 1,7% 2,9% 3,5% 5,0% 7,8% 8,6% 10,2%

Fonte: SP Alpargatas
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Gráfico 9: Evolução das vendas totais das Havaianas no exterior (1999-2006) 

FONTE: ALPARGATAS (2006) APUD ZANCHI, SCHMÄDEL E SILVA (2006) 
 

 

Preços 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), conforme artigo publicado na HSM em jan/fev/2006, 

as Sandálias Havaianas respondem por 39% do faturamento da SP Alpargatas e hoje são vendidas 

no mercado interno a preços a partir de R$ 5,00 e no exterior por até 8 vezes o seu preço. Os 

modelos customizados podem ser encontrados no exterior por preços acima de US$ 100.00 o par.  

 

A empresa pratica preços mais altos nos mercados tradicionais, de alta renda. Preços mais baixos 

são cobrados nos mercados populares, mas ainda assim a empresa pratica um preço superior aos 
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concorrentes commodities, ou seja, que não têm uma marca reconhecida pelo consumidor. Nos 

mercados populares a empresa está migrando para canais de distribuição mais estruturados, ainda 

que populares, tais como supermercados e grandes redes, com foco no consumidor de baixa 

renda, mas disposto a pagar um diferencial pelo produto Havaianas. No passado a empresa 

vendia seus produtos em camelôs e feiras, em mercados menos estruturados, onde a concorrência 

via preços atualmente inviabilizaria a participação da Havaianas nestes mercados, principalmente 

devido à competição dos produtos chineses e a valorização do real frente ao dólar.  A empresa se 

posiciona com preço premium, com relação aos concorrentes da mesma categoria e quer evitar a 

qualquer custo competir com produtos commodities.  

 

Promoção 

Monteiro, Nucci e Lima (2004), de acordo com a necessidade de cada país foram criadas 

campanhas em mídia televisiva ou impressa, eventos específicos, ações de patrocínio e 

participação em eventos, como Festival de Cinema de Cannes, Semana de Moda da Austrália, 

Semana de Moda de Milão. 

 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), do ponto de vista internacional, o trabalho da SP 

Alpargatas promoveu a identificação da marca Havaianas com o Brasil e com imagens de 

descontração, de verão e de férias, além de se valer de celebridades para, a exemplo do que 

também foi feito no Brasil, dar credibilidade à marca. 

 

Toda a comunicação é desenvolvida no Brasil, com pequenas adaptações para os mercados 

internacionais. Já houve uma tentativa de descentralizar a comunicação, mas não deu certo, pois é 

muito difícil para as agências estrangeiras captarem a essência da marca brasileira. É mais 

interessante centralizar no Brasil e adaptar para os outros países.  

 

 

Canais de distribuição 

Segundo Monteiro, Nucci e Lima (2004), a Havaianas decidiu nomear distribuidores nos diversos 

países, com acordos de exclusividade mútua, que traria agilidade no início das exportações e 

ampliaria o conhecimento das necessidades locais de cada país. Poderiam ser estabelecidas metas 
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anuais a serem cumpridas e acordos de campanhas cooperadas entre a empresa e o distribuidor, 

aumentando o grau de comprometimento entre as partes.  

 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), a estratégia de distribuição internacional, que, num 

primeiro momento, privilegiava distribuidores com conhecimento de varejo, não se mostrou 

eficiente e foi substituída por outra mais em linha com a estratégia de sucesso no Brasil. Sendo 

assim, fatores como visão de marketing e relacionamento com formadores de opinião (vem daí 

sua presença em eventos como Grammy, Oscar) passaram a ser valorizados. Outro fator 

importante é que no exterior a marca continuou a apresentar um posicionamento de produto 

diferenciado, evitando as grandes redes de hipermercados. 

 

Ainda segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), um dos problemas que hoje a SP Alpargatas 

enfrenta em decorrência de ter escolhido entrar no mercado internacional por meio de 

exportações é que grande parte do valor agregado percebido pelo consumidor externo fica nas 

mãos dos distribuidores e dos lojistas. Portanto, o grande desafio é como sair do modelo de 

exportação e  internacionalizar a marca, sem perder o carisma conquistado, aumentando sua 

participação no mercado internacional, aumentando a margem de contribuição do produto e 

garantindo a capacidade produtiva para atender o aumento do share de mercado que venha a ser 

conquistado. 

 

Com vistas a avançar no processo de internacionalização, em 2007 a empresa abriu um escritório 

comercial nos EUA, ficando mais próximo de seu consumidor final e atendendo diretamente os 

grandes clientes (key accounts), sendo que os clientes menores continuarão sendo atendidos por 

distribuidores locais, que normalmente são empreendedores exclusivos. Desta forma a empresa 

consegue se apropriar de parte do valor gerados nos negócios internacionais, que até então 

estavam se concentrando nos distribuidores e no varejo. 
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Produtos, inovação e tecnologia 

Segundo Roza, Winnubst e Martinez (2004), a estratégia da marca Havaianas visa à diferenciação 

pelo design dos produtos existentes em seu mix,  oferecendo ao consumidor final uma vasta gama 

de escolhas que correspondam às exigências dos clientes. 

 

Segundo Roza, Winnubst e Martinez (2004), o portfólio de produtos da Havaianas no Brasil pode 

ser definido pelos seguintes segmentos, definidos pela empresa com base nos produtos: 

 

a. Popular: Foco no consumidor de baixa renda e que possui interesse único na relação custo 

benefício. São consumidores de ambos os sexos, todas as idades e camadas sociais mais 

pobres. Produtos: Havaianas Tradicional; Havaianas Color; Havaianas Beach 

b. Cores/Praia/Urbano: Foco no consumidor de todas as classes sociais e idades mas com maior 

participação no sexo feminino, devido à importância atribuída às cores pelas mulheres. 

Produtos: Havaianas Top em 13 cores; Havaianas Style. 

c. Inovações: Foco no consumidor que valoriza a inovação e produtos diferenciados que 

denotem originalidade a custos mais elevados. Produtos: Havaianas Trekking; Havaianas 

Trekking Estampas. 

d. Apelo Visual: Consumidores que valorizam a cor e visuais interessantes na palmilha dos 

calçados. São pessoas de ambos os sexos e de diversas idades. Produtos: Havaianas Floral; 

Havaianas Sunny; Havaianas Hibisco; Havaianas Flowers; Havaianas Butterfly; Havaianas 

Ipê; Havaianas Cartunistas. 

e. Nacionalista/Brasilidade: Consumidores que valorizam o Brasil e querem usar reafirmar sua 

paixão. O preço mais alto não chega a ser impedimento de compra. Produtos: Havaianas 

Brasil; Havaianas Trekking Brasil 

f. Infantis: Produtos focados nos consumidores infantis, que hoje influenciam na escolha e 

momento de decisão no ponto de venda. São coleções com motivos e cores infantis, bichinhos 

ou trabalhos nas tiras que os diferenciam dos produtos da coleção adulta. Produtos: Havaianas 

Kid’s Pets; Havaianas Kid’s Zôo; Havaianas Trekking Kid’s 
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g. Surf: Focada nos consumidores amantes do espírito de aventura e energia contidos no surf. 

São produtos com motivos que traduzem este estilo de vida. Produtos: Havaianas Surf 

h. Modais/Fashion: Este grupo de produtos é a resposta da marca aos consumidores que gostam 

das sandálias baixas mas valorizam a inovação constante. Assim, temos neste caso, produtos 

com design de tiras nunca antes imaginadas. Novamente, é a comprovação de que o 

consumidor da marca valoriza este tipo de posicionamento. Produtos: Havaianas Fashion; 

Havaianas Flash Hop; Havaianas Flash Way; Havaianas Slick 

i. Modais/Fashion Altos: Ao verificarmos que os limites da marca eram maiores que a ”simples 

sandália de dedo” que marcou a história da marca, Havaianas propôs algo inédito ao colocar 

salto plataforma em seu mix de produtos. Importante notar que a inovação no design com 

propostas ousadas faz parte desta linha de produtos. Produtos: Havaianas High Look; 

Havaianas High Street; Havaianas High Fit 

j. Produtos Diferenciados/Específicos para Exportação: Devido à forte atuação no exterior 

(onde a exportação “paralela” acontece), verificamos as necessidades de um segmento de 

mercado cuja resposta é uma coleção customizada, focada nos países onde a marca está 

presente em maior intensidade, gerando diferenciação da marca com produtos exclusivos e 

não comercializados no Brasil. Trata-se de importante iniciativa para agregar valor à marca. 

Produtos: Aquarela; Brasil Samba; Brasil Flag; Trekking Etnics; Top Sw Baguette; High 

Kitten (Salto Baixo); High Heel, dentre outras. 

k. Meias: Importante iniciativa de extensão de marca, as meias buscam desenvolver no 

consumidor o hábito de sair de casa de chinelos, mesmo em épocas de temperatura mais 

baixa. Além disso, amenizar a sazonalidade existente nas vendas das sandálias. Produtos: 

Meias Lisas; Meias Corações; Meias Listradas; Meias Sandalinhas; Meias Brasil; Meias 

Naipes; Meias Hibisco. 

 

Segundo Cardoso (2005), a empresa tem um mix de produtos populares e premium para atender 

diferentes tipos de mercados (populares e desenvolvidos), com diferentes tipos de estratégias.  

 

Complementando esta informação, segundo Monteiro, Nucci e Lima (2004),  quanto à linha de 

produtos a ser exportada, a empresa contava com duas opções: utilizar-se das linhas disponíveis 
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para o mercado nacional, ou lançar produtos específicos, adaptados à necessidade de cada país. 

Ambas as opções apresentavam vantagens e desvantagens: a utilização exclusiva da linha 

nacional reduziria os custos de desenvolvimento de novos produtos e já estaria pronta para ser 

exportada, agilizando o processo de exportação, por outro lado, não considerar as peculiaridades 

de cada país consumidor, poderia levar a Alpargatas a perder oportunidades de negócios 

específicos. A empresa optou por privilegiar a linha de produtos nacional, atuando pontualmente 

no desenvolvimento de produtos específicos aos mercados atendidos. 

 

Segundo Cardoso (2005), a primeira estratégia foi replicar o modelo brasileiro onde as sandálias 

são vendidas desde a “Daslu até a feira de Caruaru”. Assim, em países em que há maior 

similaridade (cultural, sócio-econômica e climática) com o Brasil, se adotaria a mesma estratégia 

aqui aplicada. Neste sentido, países como Colômbia e Venezuela passaram a usufruir das 

Sandálias Havaianas populares, mais básicas e baratas, e também das sandálias premium, 

modelos diferenciados e mais caros, apesar de ter maior foco nos populares, que representam 

cerca de 90% das vendas nestes países. Estes países têm uma cultura de utilização de sandália 

parecida com o Brasil, por serem tropicais acompanham a mesma sazonalidade, e têm uma 

população predominante de baixa renda. 

 

A segunda estratégia foi lançar as sandálias a preço premium, em mercados desenvolvidos, 

também chamados de premium, cuja população detinha uma renda maior, como por exemplo, 

Estados Unidos, Austrália e França. No entanto, também em países como Argentina, Chile e 

Uruguai, cuja renda per capita não é tão diferente do Brasil, a mesma estratégia foi utilizada 

pensando-se na cultura de utilização de sandálias e na sazonalidade. Assim, também nestes países 

se adotou a estratégia de preços premium para início das operações. Em alguns outros países do 

leste europeu adotou-se a estratégia de preço premium, principalmente pela sazonalidade gerada 

pela localização geográfica temperada, que faz com que os consumidores utilizem sandálias 

apenas no verão num curto período do ano. 

 

Segundo Carlos Roza, essa é uma estratégia que se auto alimenta, pois ao vender para as 

populações de baixa renda, no Brasil e parte da América Latina, as Sandálias Havaianas são 

vistas como democráticas e por isso atraem compradores dos países ricos. Ao observar a 
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demanda dos estrangeiros pela marca, os ricos no Brasil passam a comprar a sandália, o que faz 

com que a demanda das camadas mais pobres volte a crescer formando um ciclo virtuoso em 

torno da marca. 

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

Segundo Cardoso (2005), a entrada nos diversos mercados se deu através de exportação com a 

escolha de um distribuidor local que pudesse implementar de forma coordenada as estratégias que 

serão apresentadas a seguir. Esses distribuidores deveriam trabalhar como um braço da São Paulo 

Alpargatas, tendo liberdade, dentro dos limites estabelecidos, para a escolha do canal em termos 

de vendas, e também na forma de investir em marketing, dado o perfil de cada segmento, 

segundo o então gerente de produtos das Sandálias Havaianas, Harold Winnubst, em declaração a 

Cardoso (2005). 

 

Esses distribuidores eram escolhidos principalmente pelo seu comprometimento com o produto e 

não exatamente pelo seu tamanho ou conhecimento completo do mercado de sandálias em 

determinado país. Na Colômbia um distribuidor de produtos farmacêuticos era responsável pela 

operação, enquanto em outros países um brasileiro foi escolhido para representar a empresa. 

Assim, a empresa buscou ter o compromisso e identificação do distribuidor com a marca. Para 

evitar que os grandes distribuidores perdessem o foco, a empresa exigiu que os mesmo tratassem 

a operação Havaianas separadamente de seus outros negócios. Este investimento na escolha dos 

melhores e mais comprometidos distribuidores porém, não garantia um mecanismo sem falhas, 

resultando por vezes na troca de distribuidores em alguns mercados, como foi o caso do mercado 

norte-americano. 

 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), para entrada das Sandálias Havaianas no mercado 

internacional, a SP Alpargatas optou inicialmente pela exportação e, apesar de atualmente estar 

presente em mais de 80 países, pode-se afirmar que suas exportações estão muito aquém do 

potencial da marca, demonstrado pela forte atuação no mercado brasileiro, e pelas exportações de 

seus competidores. Desta forma, a meta da SP Alpargatas é aumentar esta participação chegando 

a 15% do faturamento total.  Hoje, fora da América do Sul, seus maiores compradores são EUA 

(2.570.000 pares), Japão (560.000), França (400.000) e Portugal (320.000). 
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Em 2007 a empresa abriu um escritório comercial nos EUA, um mercado importante, 

relativamente homogêneo, que será atendido diretamente pela Havaianas, no que se refere aos 

principais clientes. A empresa pretende abrir o escritório comercial na Europa e em seguida 

avançar para outros mercados, tornando-se uma empresa cada vez mais internacional e próxima 

de seus clientes finais. Nos EUA a coutry manager é americana, pois tem maior conhecimento do 

varejo, do mercado, do comportamento do consumidor, sazonalidade, tendo um papel essencial 

para o desenvolvimento do negócio no âmbito do mercado norte-americano. 

 

Processos de produção e custos 

Segundo Roza, Winnubst e Martinez (2004), as economias de escala são um diferencial das 

Alpargatas, mesmo com mais de 29 modelos diferentes e 5 mil SKU’s, gerando excelência 

operacional e dificultando a entrada de competidores com imitações ou substituições no mercado. 

 

Segundo Zanchi, Schmädel e Silva (2006), um empecilho para o aumento da exportação é o fato 

de toda a produção de sandálias estar concentrada em uma única planta, a fábrica de Campina 

Grande na Paraíba, que mesmo tendo sido reequipada e renovada, aumentando a sua capacidade e 

produtividade, e operando com custos de mão de obra abaixo de 30%, está próxima de seu limite. 

A planta atual não conseguirá atender ao aumento da capacidade para suprir o mercado externo e 

a necessidade de um plano de contingência caso algo aconteça com a operação existente.  

 

A empresa está preparada para atender o mercado atual e o crescimento do mercado nos 

próximos anos, mas já tem analisado as possibilidades de atuar com uma planta em outro país, a 

partir do momento que suas vendas começarem a aumentar, principalmente nos EUA e em 

grandes mercados como Rússia e China, que já começam a ser analisados e atendidos pela 

empresa. A empresa também mantém uma fatia da produção terceirizada e se houver 

necessidade, pode lançar mão de mais fornecedores terceirizados, principalmente os chineses.  

 

O custo do transporte no Brasil, extremamente alto em virtude da deficiência operacional da 

infra-estrutura portuária e da não confiabilidade nos portos, torna o processo de desembaraço e 

envio de mercadorias extremamente moroso, compromete a logística de distribuição uma vez que 
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dificulta que o produto chegue a seu destino final no momento adequado e planejado e torna o 

produto menos competitivo para o mercado externo. 

 

Dimensões estratégicas críticas 

A dimensão estratégica crítica para a Havaianas é o seu posicionamento de mercado, que envolve 

a valorização da marca, por meio de uma ação combinada de marketing,  com um produto de 

qualidade e que atende a diferentes tipos de consumidores e ocasiões. É fundamental um forte 

trabalho de relações públicas para fortalecer a marca e manter constante o desejo dos 

consumidores pelo produto.  

 

Outra dimensão crítica é a seleção de canais de forma muito clara, bem definida e alinhada à 

estratégia de posicionamento da empresa. Não adianta, por exemplo, a empresa vender as 

Havaianas no Carrefour na França, pois isto seria prejudicial à sua marca.  

 

A forma como o produto é exposto no ponto de venda é uma dimensão crítica, uma vez que 

representa um forte diferencial de vendas, que é percebido pelo varejista e pelo consumidor final. 

No passado as Havaianas eram distribuídas em caixas fechadas, que normalmente ficavam 

escondidas no estoque do varejista e quando o consumidor fazia sua compra (de caráter 

utilitário), o vendedor ou o próprio cliente precisavam encontrar o par de sandálias. Com o passar 

do tempo, a empresa identificou que a disposição do produto de forma atraente influencia nas 

vendas, sendo que agora os produtos ficam em displays, organizados por modelo, cor, tamanho e 

a forma de apresentar o produto influencia na compra do consumidor, que busca um acessório de 

moda e não somente um produto utilitário.   

 

Conhecimento adquiridos 

O conhecimento adquirido sobre a gestão da marca e do mix de produtos no Brasil foi 

fundamental para a empresa atuar nos mercados internacionais, por meio de produtos populares e 

produtos premium, estes últimos sendo vendidos nos mercados tradicionais e, ao mesmo tempo, 

reforçando as vendas nos mercados populares e no Brasil. 
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Um outro fator relevante para atuar nos mercados internacionais foi o conhecimento 

desenvolvido no Brasil sobre o mercado de sandálias e o comportamento do consumidor – o 

produto deixou de ser oferecido como um item utilitário e passou a ter um caráter aspiracional, 

como um acessório de moda, tendo até mesmo características de produto de compra por impulso. 

Estas mesmas características foram oferecidas nos produtos vendidos nos mercados tradicionais e 

também nos mercados populares.  

 

O conhecimento desenvolvido internacionalmente também é aplicado no Brasil, sendo que estes 

mercados, por serem menores, permitem o teste de novos produtos, sem que a imagem 

consolidada da Alpargatas seja prejudicada. Podem ser oferecidos novos produtos Havaianas, 

com uma extensão da linha (meias, toalhas e outros produtos), para testar a reação dos 

consumidores com relação a estes novos produtos Havaianas – se são bem recebidos ou se 

prejudicam a imagem das sandálias. 

 

Nos mercados externos a empresa tem maior liberdade de inovar em feiras, eventos e nas lojas, 

por serem mercados menores e onde a Alpargatas não tem a mesma tradição que tem no Brasil. 

Muitas vezes a empresa atua de forma mais conservadora no Brasil, evitando prejudicar ou de 

alguma forma arriscar a imagem tradicional da Alpargatas e da própria Havaianas. Por outro 

lado, o conhecimento dos valores intrínsecos à marca foram desenvolvidos no Brasil, tais como 

alegria, design inovador, forma e função das sandálias, custo e benefício da marca, filosofia do 

produto e simplicidade relacionada ao produto.  

 

Alguns concorrentes, têm ocupado alguns espaços deixados pela Havaianas,  como a Goóc, 

empresa brasileira que fabrica calçados com solado de borracha reciclada de pneus e 

confeccionar roupas, acessórios e sapatos com lona tratada. A empresa já atua em todo o Brasil e 

no mercado internacional, exporta produtos para Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Argentina, 

Venezuela, Alemanha, Colômbia, Líbano, Paraguai, Suriname, Israel, Bolívia e Estados Unidos, 

desde 2005, com uma filosofia de valorização e respeito ao meio-ambiente e do estilo de vida 

natural e rústico, que tem sido bem recebido pelos consumidores. No Brasil a Havaianas adota 

uma postura mais tradicional frente à concorrência com a Goóc, devido à imagem tradicional que 

a empresa carrega. Por outro lado, nos mercados internacionais, sejam eles tradicionais ou 
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populares,  a empresa adota uma postura mais inovadora para concorrer com esta e outras 

empresas, transferindo os resultados positivos para a matriz no Brasil. Esta transferência de 

conhecimentos é feita de forma informal, por meio dos executivos da empresa e com base na 

experiência, no conhecimento empírico, muito mais do que no conhecimento formal.  

 

 

7.6. Perdigão 

 

O caso Perdigão foi estruturado a partir de dados publicados, dissertações e teses, além de 

materiais institucionais fornecidos pela empresa. Foi feita uma entrevista com o Export Manager 

da empresa no dia 24/05/07. 

 

 

7.6.1. Apresentação do caso 

 

Segundo Shishiba (2005), a Perdigão foi fundada em 1934 e sua atuação abrange a produção, o 

abate de aves e suínos, e o processamento de produtos industrializados, elaborados e congelados 

de carnes, além de massas prontas, tortas, pizzas, folhados e vegetais congelados. 

 

A Perdigão teve, em 2006, uma receita bruta de  R$ 6.106 milhões. A missão da empresa é 

participar da vida das pessoas, oferecendo alimentos saborosos, de alta qualidade e a preços 

acessíveis, em qualquer lugar do mundo.   

Segundo Carvalho Junior (1997), a Perdigão inicia suas atividades produtivas com o abate e 

industrialização de suínos em 1940. Neste mesmo ano, incorporou um curtume. Ainda na década 

de 40, a empresa instala um moinho de trigo. A entrada na avicultura dá-se no ano de 1958. Na 

segunda metade da década de 70, iniciou a atividade de extração e refino de óleo de soja e a 

produção de maçã. Em 1988, ocorre a entrada no ramo de telecomunicações (3 rádios e uma TV) 

e a produção de adubos orgânicos. Em 1989, começa a fabricação de ervilha e milho em 

conserva. Em 1990, a empresa começa a produzir creme vegetal. Outras atividades desenvolvidas 

pela Perdigão durante a sua evolução foram o abate e industrialização de bovinos e a hotelaria.  
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Segundo Shishiba (2005), a Perdigão iniciou as suas exportações na década de 70, tornando-se 

uma das pioneiras na exportação de carne de frango do Brasil, que contou como destino a Arábia 

Saudita. Inicialmente, os produtos eram exatamente iguais aos do mercado interno. Nos anos 90, 

observa-se a abertura comercial iniciada no governo Collor. Dentro deste contexto, a empresa 

internacionaliza suas atividades estabelecendo uma joint-venture com a empresa Persuínos, de 

Portugal, para a produção de salsichas e lingüiças. 

 

Segundo Carvalho Junior, 1997, a Perdigão era a líder na exportação de aves em partes, atividade 

que entre os anos de 93 e 94 ampliou sua participação no faturamento da empresa. Isto se insere 

na estratégia da companhia de agregar valor aos seus produtos para atingir mercados mais 

sofisticados, já que para os produtos commodities a concorrência estava ficando cada vez mais 

acirrada, devido à entrada de novos competidores em cena (China, Tailândia, Hong Kong). Além 

das partes de frango, a Perdigão apresentava em feiras alimentícias produtos desenvolvidos no 

seu Centro de Pesquisas, tais como empanados pré-fritos de frango, coxa e peito pré-fritos de 

aves, peito de frango recheado.  

 

Em 2000, a empresa abriu seu primeiro escritório no exterior, mais precisamente em Londres, 

Inglaterra. Ano em que a empresa começa a desenvolver a idéia de ter uma marca própria.  A 

área de marketing com atuação específica ao mercado externo foi criada em 2001, devido à 

importância das exportações dentro da empresa. No mesmo ano a empresa decide construir um 

centro de distribuição na Holanda devido à sua expansão internacional. Tendo em vista o cenário 

favorável do setor e no qual a empresa se encontra, a empresa lança em 2001 a marca mundial 

Perdix. 

 

Segundo dados fornecidos pela Perdigão (2007), em 2002 a empresa recebeu o prêmio 

“Cidadania Brasil  de Exportadores” na categoria de Exportador do Ano, prêmio oferecido pela 

Agência de Promoção de Exportações – APEX. Também em 2002 mais dois novos escritórios 

internacionais foram abertos: um nos Emirados Árabes e outro na Holanda.  O escritório de 

Cingapura foi estabelecido em 2004 e no mesmo ano a média de exportações da empresa girava 

em torno de 60.000 toneladas de produtos por mês. 
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Segundo Shishiba (2005), a empresa tem sido bem-sucedida no mercado internacional, e a 

participação no mercado externo aumenta a cada ano. A empresa exporta para mais de 100 países 

e para oferecer um serviço eficiente e adaptado ao local, a empresa possui escritórios comerciais 

na Inglaterra, Holanda, Emirados Árabes Unidos, França, Japão, Cingapura e um centro de 

distribuição na Holanda. Os escritórios são liderados pelos gerentes experientes da empresa, que 

foram expatriados levando consigo toda a experiência e conhecimento da cultura da empresa. 

 

Segundo Carvalho Junior (1997), no período 1980 a 1995, as exportações foram crescentes até 

1993, quando as vendas externas alcançaram US$ 239 milhões, caindo nos dois anos seguintes. 

Desde 1988, a participação da exportação na geração do faturamento, somente em dois anos não 

superou os 20%, tendo ficado perto dos 30% no final da década de 90, fato que denota a 

importância do mercado externo para a empresa. Atualmente as exportações representam quase 

50% do faturamento total da empresa. Os dados da Tabela 17 abaixo completam esta 

informação: 

Tabela 17 - Receita bruta Perdigão – 2002  a 2006 (milhões de reais) 

 
Indicadores 2006 2005 2004 2003 2002 

Receita Bruta 6.106 5.873 5.567 4.371 3.342 

Mercado interno 3.644 3.036 2.840 2.533 2.136 

Mercado externo 2.461 2.837 2.727 1.838 1.206 

FONTE: RELATÓRIO ANUAL 2006 (2007) 

Atualmente a empresa tem escritórios na Ásia (Japão e Cingapura), Oriente Médio (Emirados 

Árabes Unidos) e  Europa (França, Holanda, Rússia e Reino Unido), assim como um centro de 

distribuição na Holanda.  Em maio de 2007 a Perdigão adquiriu a processadora holandesa de 

carnes Plusfood Groep BV, visando iniciar sua operação produtiva na Europa ocidental.   
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7.6.2. Internacionalização: motivos e dimensões estratégicas 

 

Motivos para internacionalização e seleção dos mercados 

 

Com relação aos motivos para internacionalização, o objetivo da empresa é aumentar as vendas, 

em mercados já estabelecidos, procurando os mercados que paguem melhor pelos produtos que a 

empresa oferece. Desta forma, a Rússia é o maior comprador de suínos e a Europa Ocidental e 

Oriente Médio são os maiores compradores de frangos e produtos processados. 

 

A empresa não atende o mercado indiano, pois é muito difícil competir com os preços praticados 

pelas empresas locais. Ainda que os custos de produção no Brasil sejam relativamente baixos, 

ainda assim é muito difícil competir na Índia, devido aos hábitos de consumo e os preços locais. 

 

O mercado americano também não é atendido pela empresa, devido às leis sanitárias rigorosas e 

muito específicas. O mercado chinês é atendido, mas existem fortes restrições comerciais, sendo 

necessário adaptar as plantas às necessidades dos chineses. Uma das plantas da Perdigão está 

aprovada para atender o mercado e a empresa exporta para a China, especialmente os pés dos 

frangos, que são apreciados pelo mercado. 

 

Da mesma forma que a China consome os pés das aves, outras partes e cortes dos frangos são 

exportados para diferentes mercados (peito, coxa, etc). No Oriente Médio é consumido o frango 

inteiro, porém são frangos pequenos, menores do que o tamanho normal, uma vez que o consumo 

do frango é individual.  

 

É interessante notar que a gripe aviária não promove um aumento das vendas dos produtos da 

Perdigão e de outras empresas brasileiras, uma vez que o consumidor substitui o consumo do 

frango por outra proteína, como carne ou peixe. Quando houve a crise da gripe aviária, o 

consumo de frango na Europa foi reduzido em 40%. 

Com relação aos mercados emergentes, houve uma tentativa de Perdigão e Sadia agirem em 

parceria para atender alguns mercados emergentes relevantes, mas esta tentativa não se 

concretizou. Complementando estas informações, segundo Rocha e Balarin (2007), Sadia e 
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Perdigão elevaram a aposta no mercado externo de forma independente após o fracasso da BRF 

International Foods, trading criada para operar na Rússia, países do Cáucaso, Eurásia, África, 

Cuba e República Dominicana. Para especialistas, a BRF era o embrião de uma possível fusão 

entre os dois maiores frigoríficos do país, um plano que poderá voltar a ganhar força com a 

chegada da Cargill ao setor de carnes.   

Quanto aos mercados atendidos atualmente pela Perdigão, temos a seguinte situação, conforme 

dados do Relatório Anual 2006 (2007): 

a. Europa – Registrando um volume 4,9% maior, mas receitas 12,2% menores no ano, o 

mercado europeu foi um dos que tiveram queda mais significativa no consumo. A 

recuperação gradativa de preços e de demanda a partir do segundo semestre, somada à 

redução de tributação dos produtos salgados, colaborou para diminuir o impacto nos 

resultados. 

b. Oriente Médio – Marcado pela boa recuperação de preços a partir de agosto e potencializado 

pela abertura do Egito às exportações brasileiras, o mercado teve um incremento de 4,4% em 

volumes, com queda de apenas 2% nas receitas do ano, apesar da queda de consumo devido a 

influenza aviária no Kuwait. 

c. Extremo Oriente – Os volumes ficaram 2,6% acima no ano. No entanto, as receitas foram 

15,7% menores em relação a 2005, sobretudo por conta da manutenção de estoques elevados 

de aves no mercado japonês e pelos preços médios de carnes suínas, que foram pressionados 

pelo embargo parcial da Rússia. 

d. Eurásia – Registrou declínio de 20,8% em volumes e de 29,2% em receitas, principalmente 

pelo banimento pela Rússia para carne suína brasileira, com exceção ao Estado do Rio 

Grande do Sul. No final do ano, os preços médios buscaram boa melhoria em relação ao 

último trimestre de 2005, com agregação das vendas do mix de produtos processados e o 

direcionamento de carne suína para outros países, permitindo a liderança nas exportações de 

carnes suínas do Brasil. 

e. África, Américas e outros países – O crescimento apresentado nesses mercados foi de 22% 

em volumes e 15,9% em receitas, principalmente em função da diversificação de mercados e 

produtos, incluindo os produtos processados para a Argentina e Chile. 
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Escopo de segmento 

No Brasil a Perdigão atende a todas as camadas da população, e o mesmo vale para o 

atendimento ao mercado externo. No entanto, vale ressaltar que 90% do volume de vendas para o 

mercado externo é de produtos in natura, atendendo principalmente as grandes redes, 

distribuidores locais e empresas processadoras. A empresa tem um mix de 750 produtos para o 

mercado externo, entretanto apenas 10% dos produtos vendidos no mercado externo são produtos  

processados. 

 

A empresa atende principalmente grandes distribuidores e processadores. Na Europa não atende 

varejistas, mas pretende fazê-lo nos próximos anos, eliminando os agentes intermediários para 

atender diretamente o varejo. Embora atenda diversos segmentos de consumidor final, de maneira 

geral os mercados de baixa renda não há a mesma sofisticação dos mercados tradicionais, embora 

exista exigência de qualidade.  

 

Segundo Relatório Anual 2006 (2007), a estratégia de diversificação, que é parte do business plan 

da Companhia, engloba a agregação de valor por meio de um enobrecimento de produtos para o 

mercado externo. A Perdigão também concentrou esforços na negociação para garantir seus 

direitos nas cotas de importação para a União Européia. O acordo, estabelecido para o peito 

salgado de frango, peito de peru preparado e processados de frangos, entrará em vigor a partir de 

julho de 2007. O Brasil será majoritário na participação dessas cotas, que estabelecem tarifas de 

importação mais baixas, sendo ainda permitida a importação dos mesmos produtos e outros, com 

as tarifas de importação tradicionais para produtos in-natura. Igualmente importante foi o avanço 

no processo de aprovação de comercialização da marca Perdix no varejo europeu. Impelida a 

criar medidas emergenciais para reposicionar sua produção de suínos no mercado internacional, 

por conta do embargo russo, a Perdigão também adotou como estratégia a intensificação das 

negociações para a exportação de carne de suínos para o mercado da Ucrânia. 

 

A conjugação dos episódios de gripe aviária e febre aftosa, que afetaram fortemente o mercado 

em que a Perdigão atua, reforçou a convicção da Empresa de buscar o equilíbrio dos negócios 

ampliando seu portfólio de produtos e sua base de clientes. Com essa disposição, a Empresa 

intensificou suas estratégias para fortalecimento comercial da atuação no mercado mundial. Além 
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de abrir mais um escritório internacional, localizado em Moscou, a Perdigão adotou o conceito de 

postos avançados de venda e distribuição. O objetivo é manter profissionais atuando de forma 

pró-ativa, mapeando e potencializando as oportunidades de negócios em mercados já 

conquistados e na ampliação para novas regiões, com a responsabilidade de contribuir para 

viabilizar a meta da Companhia de ser a melhor escolha em qualquer região do globo. 

 

Preços 

Segundo Shishiba (2005),  o preço era posicionado abaixo dos preços dos concorrentes, pois a 

estratégia era ter preços competitivos para ocorrerem as vendas. A empresa adota, portanto, a 

política de preços inferiores ao do mercado local, devido à estratégia da empresa.  

 

Não necessariamente a empresa pratica os preços mais baratos do mercado e nem mesmo os 

mercados populares são mais baratos do que os mercados tradicionais. Depende da 

disponibilidade a pagar dos diferentes mercados e do posicionamento adotado em cada mercado. 

Na Rússia, por exemplo, há uma forte concorrência para frangos, incluindo a concorrência local e 

outras grandes empresas, como as americanas, por exemplo. 

 

Promoção 

Segundo Shishiba (2005), o primeiro passo no lançamento da marca internacional foi criar um 

nome para a nova marca. Decidiu-se pelo nome Perdix: com o mesmo prefixo do nome da 

empresa mais o sufixo “ix”, resultando em um nome moderno, tecnológico e de fácil pronúncia 

em todos os mercados. Sendo assim, o próximo passo foi entrar em contato com a agência para 

solicitar o desenvolvimento do logotipo da marca e o lay-out das embalagens. Para o primeiro, a 

proposta seguiu a mesma linha do logotipo da empresa, por isso manteve-se a aplicação do 

vermelho com escritos em branco. Já para o segundo, a agência procurou desenvolver um tema 

que equilibrasse: visibilidade, impacto e atração universal. 

 

O primeiro projeto com embalagens da marca Perdix foi desenvolvido para o mercado europeu, 

mais especificamente para a Itália, mas não foi concretizado. O lançamento real dos produtos 

ocorreu em Cingapura, porém os resultados foram negativos, pois houve uma certa resistência 
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por parte dos consumidores à cor adotada na embalagem. Além disso, nenhuma ação 

promocional foi feita: havia somente a disposição dos produtos nos supermercados.  

 

Em relação ao desenvolvimento das embalagens, há uma preocupação da área de marketing 

quanto aos cromos presentes nas embalagens, pois procura-se destacar um produto saboroso para 

despertar o apetite do indivíduo. Por isso, os cromos são produzidos por uma agência 

especializada. Quanto à promoção, a empresa passou a investir em materiais promocionais com a 

finalidade de divulgar os produtos, principalmente na publicidade dentro do mercado russo, 

devido à grande oportunidade que se encontra neste mercado. Criou-se o site internacional 

www.perdix-international.com para integrar a comunicação com o consumidor, divulgando 

informações sobre a empresa, os produtos, as feiras e os contatos dos escritórios.  

 

Atualmente um novo lay-out é utilizado, sendo adotado em grande parte dos mercados, que 

apresenta um estudo de cores realizado: o vermelho se destaca visualmente e é rapidamente 

distinguida pelos olhos; a aplicação do laranja torna os objetos maiores do que são na realidade; o 

amarelo é utilizado para indicar atenção; e o verde oferece uma sensação de repouso. 

 

Existe nos mercados de baixa renda a necessidade de educar o consumidor a consumir 

determinados tipos de produtos, cujo acesso sempre foi limitado, como por exemplo o consumo 

de mortadela e embutidos na África, onde foi necessário fazer um forte trabalho de 

experimentação no ponto de venda (varejo) junto ao consumidor final, de tal forma a estimular o 

consumo deste tipo de produto processado. Por outro lado, nos mercados tradicionais não há 

necessidade deste tipo de promoção de produtos, especialmente os processados, que já são 

conhecidos do consumidor. 

 

As informações sobre os mercados, tanto dos mercados de baixa renda, como os tradicionais, são 

obtidas por meio da agência Young & Rubicam que atende a empresa, tanto no Brasil como no 

exterior, por meio de seus 163 escritórios, espalhados por 81 países. Por isto a empresa não tem 

problemas para obter informações de mercado, mesmo nos mercados de menor renda, menos 

estruturados.  
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No mercado interno há uma organização dos negócios por linha de produto, mas com relação ao 

mercado externo os negócios são organizados por mercado.  Há uma parte da equipe centralizada 

no Brasil e outra parte atuando nos mercados locais. A equipe de marketing no Brasil centraliza 

todas as decisões de promoção, alinhadas  à campanha da empresa no Brasil. Os Diretores dos 

mercados locais informam a matriz brasileira sobre as necessidades de adaptação da comunicação 

e a decisão e ajuste final são centralizadas no Brasil, onde as campanhas são desenvolvidas.  

 

Canais de distribuição 

Segundo Shishiba (2005), quanto à distribuição, ela é feita de diferentes modos, pois depende do 

mercado: na Holanda há um centro de distribuição da empresa, mas para os demais mercados a 

distribuição é feita através do distribuidor local. Entretanto, a empresa está eliminando os 

intermediários, ao longo do tempo. 

 

Quanto à logística e distribuição, é muito diferente atender aos mercados tradicionais, como o 

mercado europeu e os mercados emergentes, onde a infra-estrutura é mais precária e há uma 

demora maior na entrega dos produtos.  Para atender aos mercados emergentes, a empresa utiliza 

a parceria com os armadores, que são parceiros e garantem a entrega dentro do prazo adequado, 

nos mercados emergentes. 

 

No caso dos mercados tradicionais a empresa faz a entrega sem a necessidade de parceiros, 

diretamente aos clientes, e há um conhecimento da empresa com relação ao mercado local.  Na 

Holanda, por exemplo, a existência de portos e de uma estrutura logística sofisticada facilita a 

distribuição dos produtos, dentro dos prazos e características especificados pelos clientes. 

 

Segundo Relatório Anual 2006 (2007), a empresa conta com uma forte rede de distribuição, 

composta por 24 Centros de Distribuição (CDs), próprios e terceirizados, no Brasil e um na 

Europa, direcionando os produtos para mais de cem países para os quais a Empresa exporta, a 

cadeia de suprimentos se firma a cada ano como um diferencial altamente estratégico para o 

desempenho da Perdigão. 
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Imbuída do princípio corporativo de praticar uma gestão que valorize a eficiência e a 

lucratividade, evitando o desperdício e assim respeitando os interesses dos seus acionistas, em 

2006, grande parte dos esforços da área de Supply Chain estiveram concentrados na consolidação 

dos seus sistemas de gestão – essenciais para alcançar a excelência na performance de serviço – 

busca incessante da Companhia. 

  

Dentro dessa perspectiva, teve destaque o empenho na consolidação e disseminação do  Projeto 

ATP (Atendimento Total Perdigão), com a implantação de uma série de ferramentas de gestão, o 

que permitiu o crescimento das vendas, sem um aumento proporcional no nível de estoque, 

representando uma importante redução do capital de giro do negócio. A performance logística foi 

potencializada pela implantação do sistema de rotas non stop e fixas, o que possibilitou uma 

maximização da utilização dos veículos, reduzindo também o custo de transportes. A Perdigão 

conta atualmente com quatro rotas non stop e 30 rotas fixas, cobrindo 98% do território 

brasileiro. 

 

Produtos, inovação e tecnologia 

Segundo Shishiba (2005), quanto ao programa de marketing, no escritório localizado no Brasil 

foi criada a área de Desenvolvimento de Mercados, responsável por coordenar todo o processo de 

criação e liberação de um novo produto para ser comercializado no mercado internacional. 

 

Porém, cabe ressaltar que há necessidade de adaptação dos produtos processados, alterando 

principalmente o sabor dos alimentos, temperos, tipos de pizzas, mas sem grandes alterações no 

produto em si. Estas variações devem mudar de um mercado a outro, independente de ser um 

mercado de baixa renda ou um mercado tradicional, depende do gosto dos consumidores, 

identificado pelos escritórios locais, em parceria com a agência que fornece as pesquisas de 

mercado. Embora a empresa não faça muitas adaptações nos produtos, há especificidades que são 

atendidas pelas empresas, com relação aos cortes e outras características das carnes in natura 

comercializadas nos mercados internacionais. 

 

Os mercados locais não promovem inovação nos produtos, nem nos processos. A maioria das 

inovações da empresa esta relacionada a processos, visando reduzir custos e são desenvolvidas no 
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Cetec da Perdigão – Centro de Tecnologia.  Da mesma forma que os mercados locais não 

promovem melhorias em produtos e processos, também não há uma demanda destes mercados 

por modificações nos produtos, a não ser as adaptações de sabor ao gosto local. Entretanto, 90% 

dos produtos vendidos no mercado externo são produtos in natura, partes do frango que são 

distribuídas conforme as necessidades dos mercados locais.  

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

Segundo Carvalho Júnior (1997), na década de 60, a Perdigão entrou no mercado internacional 

vendendo couro e madeira. Em meados da década seguinte (1975), realiza a sua primeira 

exportação de frangos. No ano de 1980, as vendas externas de frangos representavam 50% da 

produção da Perdigão e se dirigiam para a Arábia Saudita, Kwait, Alemanha, Itália, Japão, 

Cingapura e Hong Kong.  

Em 1989, o grupo japonês Mitsubishi comprou 3% do capital acionário da Perdigão para 

solidificar a parceria comercial existente desde 1985 entre os dois grupos, que se caracteriza pela 

atuação da Mitsubishi como representante comercial da Perdigão no Japão distribuindo os 

produtos para dois clientes que fazem o leque de distribuição para o mercado japonês. Os 

recursos da venda destas ações serviram para ampliar dois frigoríficos especializados no 

atendimento do mercado japonês. Esta parceria permitiu que no ano seguinte, o Japão fosse 

responsável por 55% das exportações da Perdigão.  

Em 1990, a Perdigão montou uma joint venture com o grupo português Valouro para fabricar 

embutidos de aves e carne bovina, com o intuito de facilitar sua atuação no mercado europeu.  

Para dar suporte à sua atuação no mercado internacional, a empresa mantém escritórios 

comerciais no exterior e procura participar de feiras alimentícias para divulgar seus produtos e 

tomar conhecimento das novidades. 

 

Atualmente as vendas são feitas pelos escritórios locais e os embarques das mercadorias para os 

diferentes locais são feitas no Brasil, das diferentes unidades produtivas da empresa. A empresa 

mantém armazéns e centros de distribuição na Inglaterra e na Holanda, mas todos os produtos são 

produzidos no Brasil, tanto os processados, como os cortes in natura.  
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Com relação ao marketing, os contratos são locais, mas com a centralização das decisões no 

Brasil. A empresa conta com quatro Diretores Comerciais em âmbito internacional: uma diretoria 

para Oriente Médio e África, onde o diretor é brasileiro e os gerentes são locais, uma diretoria na 

Inglaterra, que atende a toda a Europa, com gerentes locais, uma outra diretoria para a Ásia, 

sediada em Cingapura, com um diretor brasileiros e gerentes locais e, finalmente uma diretoria 

Eurásia, que inclui Rússia e Ucrânia, com diretor brasileiros e também gerentes locais. Com esta 

estrutura a empresa garante o alinhamento às decisões centralizadas que são tomadas no Brasil e 

ao, mesmo tempo, os gerentes locais permitem uma relação mais próxima com os mercados 

locais. 

 

Em maio de 2007 a Perdigão adquiriu a processadora holandesa de carnes Plusfood Groep BV, 

visando iniciar sua operação produtiva na Europa ocidental.  Segundo Pitthan (2007), de origem 

holandesa, a Plusfood Groep BV é uma subsidiária da holding Cebeco Groep BV, que detém 

duas marcas importantes no mercado europeu. A Fribo, no ramo de hambúrgueres, que está sendo 

integralmente adquirida pela Perdigão, e a Friki, destinada a produtos à base de carne de aves, 

que será usada por até cinco anos pelo grupo catarinense. A Plusfood tem capacidade para 

fabricar, aproximadamente, 20 mil toneladas por ano de produtos acabados. Seu faturamento 

anual gira em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 184 milhões). Apesar de ser 

pequena para o potencial da Perdigão, a aquisição tem alto valor estratégico, entendem os 

analistas de investimentos consultados, lembrando que a unidade facilitará o acesso da empresa 

ao mercado europeu. Assim, será possível conhecer melhor os canais de distribuição dos 

produtos naquele mercado. Os principais mercados para os produtos comercializados pela 

Plusfood são o Reino Unido, Itália, Holanda, Espanha, Alemanha e França. Conforme o 

comunicado enviado pela Perdigão à imprensa, o objetivo da aquisição é fazer com que as vendas 

da empresa na Europa avancem na cadeia de valor e atinjam os clientes finais, sobretudo nos 

segmentos de varejo e de food service.  

 

Segundo publicado na Agência Estado (2007), para analistas, a aquisição permitirá à Perdigão um 

expressivo ganho de margem quando as operações forem integradas. O motivo é que os produtos 

industrializados de carne têm preços mais altos na Europa do que no Brasil, por causa da maior 
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disponibilidade de renda e da carência daquela região por matéria-prima. No segmento de carne 

bovina, por exemplo, a Europa tem um déficit de 500 mil toneladas por ano, segundo a Scot 

Consultoria. 

 

Conforme dados da Agência Estado (2007), os baixos custos da carne de frango e boi produzidos 

no Brasil tornarão essa equação ainda mais vantajosa, uma vez que a Plusfood poderá ser 

abastecida por carne brasileira. A Perdigão pretende ainda exportar parte de seus produtos 

industrializados do Brasil para os europeus, obtendo uma rentabilidade elevada, de acordo com 

fonte próxima à companhia. "A empresa vai se beneficiar dos aspectos positivos dos dois 

mercados", disse José Vicente Ferraz, diretor-técnico da consultoria FNP. Segundo ele, a 

vantagem oferecida pelo Brasil são os preços competitivos da matéria-prima. No entanto, a 

industrialização no País já não é tão vantajosa por causa do câmbio valorizado, que retira a 

rentabilidade das exportações. "É mais barato produzir lá fora com o câmbio atual", disse. 

 

Segundo publicado na Agência Estado (2007), assim como a Perdigão, outras empresas 

brasileiras partiram para a internacionalização dos seus negócios para conquistar o mercado 

mundial. Na maior parte dos casos, isso inclui a produção em diferentes países. A Sadia optou 

por construir uma fábrica na Rússia com parceiros locais. Segundo Fabiano Tito Rosa, da Scot 

Consultoria, a importação de carne brasileira poderá proteger a Perdigão da tendência de redução 

dos subsídios aos produtores rurais. Ele explica que o fraco ritmo de crescimento do mercado 

europeu não será um problema para a Perdigão, uma vez que o consumo per capita é mais 

elevado. Para os especialistas, as marcas da Plusfood são o principal trunfo da aquisição da 

Perdigão. Com as marcas Fribo e Friki, a empresa poderá ampliar as vendas para os principais 

mercados atuais - Reino Unido, Itália, Holanda, Espanha, Alemanha e França - e para o Leste 

Europeu. Até o momento, a marca Perdix, usada pela brasileira no mercado externo, não havia 

decolado na região, segundo Rodrigo Pasin, da Value Consultoria.  

 

Processos de produção e custos 

Segundo dados da Perdigão (2007), as unidades produtivas da empresa  estão centralizadas no 

Brasil. Para a compra dos frangos e carnes a Perdigão não atua no mercado spot, a empresa tem 

um contrato integrado com os produtores, apóia a construção das granjas nos padrões de 
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qualidade exigidos, faz suporte técnico, fornece a ração e treinamento. A empresa tem suas 

próprias fábricas de ração, granjas de matrizes de frangos e suínos.  

 

Dimensões estratégicas críticas 

Segundo Carvalho Junior (1997), o sucesso que a empresa alcançou no mercado internacional 

deveu-se à adaptação dos produtos às peculiaridades de cada mercado. Os consumidores do 

Oriente Médio preferem o frango inteiro com um peso entre 850 g e 1,2 kg. No Extremo Oriente 

(Japão, Cingapura e Hong Kong) a preferência recai sobre carne escura (coxa e sobrecoxa) e o 

frango deve atingir o peso de 2,6 kg antes do abate para que tenham pernas e asas grandes. Para a 

Europa, devem ser enviados peito, carne branca sem pele e osso, sendo que os alemães compram 

peito de frango recheado.  

 

A empresa tem crescido muito no mercado externo e hoje 50% do seu faturamento total é 

proveniente do mercado externo. Porém, a empresa enfrenta grandes desafios de concorrência, 

principalmente dos EUA, de empresas brasileiras (Sadia) e empresas locais que concorrem nos 

mercados internacionais, muitas vezes com preços mais baixos. No momento atual a empresa 

ainda tem o desafio do câmbio desfavorável às exportações brasileiras. 

 

A empresa tem conseguido este sucesso graças ao suporte de P&D com melhorias constantes no 

ao longo de todo o processo produtivo e baixo custos de produção. No Brasil os custos são baixos 

graças ao baixo custo da mão-de-obra e dos grãos, embora recentemente o valor do milho esteja 

em alta; ainda assim os custos são mais baixos do que em outros países, promovendo uma 

competitividade em relação aos concorrentes americanos, por exemplo. Isto é muito importante 

em mercados de baixa renda, como por exemplo a Rússia, onde não há uma forte concorrência 

com produtos locais, mas por outro lado há forte concorrência de empresas estrangeiras, 

principalmente as americanas. 

 

Outro fator crítico de sucesso da empresa é a estrutura de marketing e de vendas nos mercados 

locais, permitindo uma maior proximidade e atendimento aos clientes. Isto permite que as 

necessidades locais sejam plenamente atendidas, ainda que as decisões sejam centralizadas no 

Brasil.  
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A qualidade dos produtos também é fundamental para o atendimento ao mercado local, mesmo 

nos mercados de baixa renda existe a exigência de qualidade dos produtos, embora exista uma 

exigência maior dos mercados tradicionais. 

 

Em mercados que preferem cortes especiais, a empresa tem vantagens competitivas com relação 

aos produtos americanos, pois consegue fazer cortes manuais com melhor qualidade do que  os 

cortes mecanizados dos produtos americanos. 

 

Para assegurar o crescimento sustentável, a Perdigão vem consolidando suas frentes de gestão de 

processos. Em 2006, a Companhia aprimorou sua política de preparação de funcionários para 

atuarem no mercado externo. Um dos principais destaques foi o redesenho e a aprovação da nova 

política de alocação de profissionais no exterior, abrindo oportunidades para qualquer 

funcionário, independente do nível hierárquico. Para garantir a aplicação de boas práticas 

alinhadas com as características de cada país, a Perdigão conta nesse processo com o apoio de 

empresas especializadas em legislação tributária e práticas de recursos humanos, que contribuem 

para o processo de tomada de decisões nessa área. 

 

Conhecimento adquiridos 

Não há uma grande troca de experiências entre as unidades internacionais e a sede da empresa no 

Brasil, sendo que as diretrizes partem da matriz no Brasil para os mercados locais.  

 

A empresa fez um projeto global ATP – Atendimento Total Perdigão, busca promover a melhoria 

no atendimento aos clientes dentro do prazo e na qualidade solicitados, buscando uma melhoria 

no padrão de qualidade de atendimento global. Em alguns mercados, principalmente os mercados 

de baixa renda, é difícil conseguir, principalmente devido às dificuldades de infra-estrutura 

ligadas à exportação e distribuição dos produtos. 

 

O aprendizado desenvolvido no mercado interno com relação à qualidade no atendimento e 

proximidade com os clientes são muito importantes para o atendimento dos mercados globais, 

incluindo os mercados de baixa renda. 
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7.7. Análise integrada dos casos estudados  

 

Neste capítulo os dados coletados sobre as empresa estudadas são analisados à luz do referencial 

teórico, visando responder às questões de pesquisa, conforme segue: 

 

a. Quais são os motivos para internacionalização das empresas brasileiras nos mercados 

populares internacionais, vis a vis os motivos para internacionalização nos mercados 

tradicionais? 

b. Como as empresas selecionam seus mercados e segmentos de atuação no âmbito 

internacional? 

c. Como se caracterizam as dimensões estratégicas de internacionalização para atuação das 

empresas brasileiras nos mercados internacionais populares e tradicionais? 

d. Quais são as dimensões estratégicas críticas para a internacionalização das empresas 

brasileiras nos mercados internacionais populares e tradicionais? 

e. As empresas brasileiras utilizam os conhecimentos desenvolvidos no Brasil para atuarem 

internacionalmente em mercados populares? 

f. As empresas brasileiras trocam experiências e conhecimentos técnicos desenvolvidos 

internacionalmente, entre mercados populares, tradicionais e matriz? 

 

Estas questões, definidas a partir dos objetivos e hipóteses iniciais do trabalho, são analisadas e 

respondidas nas páginas seguintes, atendendo a todos os objetivos específicos propostos para este 

trabalho. Os resultados das análises mostram que é possível propor um modelo para 

internacionalização de empresas brasileiras em mercados populares internacionais, que será 

apresentado no capítulo das conclusões, respondendo à questão de pesquisa final e atendendo ao 

objetivo geral deste trabalho.  

 

O Quadro 6 mostra uma síntese das variáveis analisadas em cada caso, considerando os motivos 

para internacionalizar, o escopo geográfico e de segmento e as dimensões estratégicas para a 

internacionalização.  Por meio desta análise longitudinal é possível caracterizar estas variáveis, 

mas é necessário fazer uma análise cruzada entre os casos para se identificar um modelo para 
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internacionalização de empresas brasileiras em mercados populares, o que não é possível por 

meio da análise longitudinal de cada caso isolado.   

 

Conforme proposto por Eisenhardt (1989), após a análise longitudinal, deve ser feita uma análise 

cruzada entre os casos, de forma estruturada e sistemática, de forma a detalhar as variáveis 

selecionadas a partir do referencial teórico, buscando identificar sutilezas nos casos que permitam 

a construção de um modelo teórico para atuação de empresas brasileiras em mercados populares 

internacionais.  

 

Estas análises cruzadas entre os casos foram feitas para se identificar os motivos de 

internacionalização das empresas brasileiras nos mercados populares e tradicionais, a seleção dos 

mercados e os segmentos de renda atendidos em cada mercado, assim como foram feitas análises 

para caracterizar as dimensões estratégicas e identificar as dimensões críticas com relação a 

preços, promoção, canais de distribuição, produtos, inovação e tecnologia, formas de entrada nos 

mercados e processos de produção. Também com esta análise comparativa foi possível identificar 

os conhecimentos relevantes para atuação nos mercados populares internacionais.  

 

As análises são apresentadas neste item do trabalho, após o Quadro 6 apresentado a seguir. 
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Quadro 6 – Análise comparativa dos motivos e dimensões estratégicas para internacionalização nos mercados populares  
Variáveis / 
Empresas 

O Boticário Natura AmBev Embraco Alpargatas Perdigão 

Faturamento 2006 USD 350 milhões R$ 3,9 bilhões R$ 17,6 bilhões  R$ 1,4 bilhões R$ 1,6 bilhões R$ 6,1 bilhões 
Estágio de 
Atuação 
internacional 

Lojas próprias, 
quiosques e pontos em 
lojas de departamentos 

Operação comercial e 
lojas próprias na 
França 

Operação industrial Operação industrial Operação comercial Operação comercial 

Segmento (Setor) Cosméticos/ Higiene e 
limpeza 

Cosméticos/ Higiene e 
limpeza 

Bebidas Compressores para 
refrigeradores 

Têxtil e vestuário Aves e suínos 

Motivos para 
internacionalizar 
nos mercados 
internacionais de 
BP  

Aumento das vendas e 
escala / fortalecer 
marca (tradicionais)  

Aumento das vendas / 
fortalecer marca 
(tradicionais) 

Aumento das vendas e 
escala e negócios 
rentáveis 

Aumento das vendas e 
desenvolvimento de 
novos mercados 

Aumento das vendas / 
fortalecer a marca 
(tradicionais) 

Aumento das vendas 
em mercados 
estabelecidos 

Escopo geográfico  
Seleção de 
mercados 

Potencial do mercado, 
distância cultural, 
estabilidade político-
econômica, 
transparência 

Potencial do mercado, 
tipo da concorrência 
local, dependendo da 
categoria que irá 
atender e potencial das 
vendas diretas 

Potencial do mercado, 
PIB, renda e tamanho 
da população  e 
estabilidade político-
econômica 

Potencial do mercado, 
poder aquisitivo da 
população e outros 
fatores (atividade de 
construção civil e 
tendências) 

Mapeamento da 
sazonalidade, preço e 
cultura da utilização 
(além do PIB, 
consumo e propensão 
a consumir) 

Potencial do mercado, 
concorrência, distância 
cultural e ambiente 
institucional 

Escopo de 
segmento, com 
relação à renda 
 

Brasil – todos os 
segmentos (urbano e 
rural - capilaridade) 
Populares – todos  
Tradicionais – todos 
os segmentos 
Mercados 
internacionais – 
urbano (lojas)  
Mix de produtos/ 
situações de compra 

Brasil – todos os 
segmentos (urbano e 
rural – V.D.) 
Populares – todos  
segmentos (urbano e 
rural – V.D.) 
Tradicionais – 
principalmente alta 
renda (urbano)  
Mix de produtos/ 
situações de compra 

Brasil – todos os 
segmentos  (urbano e 
rural - logística) 
Populares – todos 
segmentos (urbano e 
rural - logística) 
Tradicionais – todos 
segmentos  
Mix de produtos/ 
situações de compra 

Brasil, países baixa 
renda e tradicionais – 
grandes clientes 
globais que atendem 
todos os segmentos de 
renda (não há relação 
entre renda média do 
mercado e sofisticação 
do produto) 

Brasil – todos os 
segmentos 
Populares – todos os 
segmentos 
(principalmente baixa 
renda) 
Tradicionais – alta 
renda 
Mix de produtos/ 
situações de compra 

Brasil, mercados 
populares e 
tradicionais – todos os 
segmentos, com 90% 
produtos in natura para 
grandes distribuidores 
e processadores 
Produtos de maior 
valor no mercado 
europeu (varejo) 

Preços  
 

Adaptação a mercados 
locais, mas com 
política integrada 
(preços sugeridos). 
Preços mais baixos 
nos mercado de baixa 
renda 

Adaptação a mercados 
locais, política 
uniforme de 
precificação em 
relação à concorrência. 
Preços mais baixos 
nos mercados de baixa 
renda 

Adaptação a mercados 
locais -preços mais 
baixos em emergentes, 
de forma autônoma. 
Mercado competitivo 
– preços são 
importantes 

Negociam preços 
globais - grandes 
clientes, respeitam 
disponibilidade de 
diferentes mercados  
(mais altos Europa e 
EUA e mais baixos na 
América Latina) 

Adaptação de preços 
aos mercados locais, 
com preços baixos nos 
mercados populares e 
preços premium nos 
mercados de alta renda 

Preço posicionado 
abaixo dos 
concorrentes para 
alavancar as vendas. 
Preços dependem da 
disponibilidade a 
pagar dos mercados 
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Variáveis / 
Empresas 

O Boticário Natura AmBev Embraco Alpargatas Perdigão 

Promoção 
 

Campanhas de 
promoção 
internacionais e são 
feitas adaptações 
regionais, mas 
centralizadas no 
Brasil. Pesquisa de 
mercados e parcerias 
locais para conhecer 
mercado (populares e 
tradicionais) 

Construção 
internacional da marca 
e diretrizes globais. 
Campanhas 
institucionais, eventos 
e relação com 
consultora. Pesquisa 
de mercado e feedback 
das consultoras 
(mercado popular) 

Comunicação local, 
aprovada no Brasil. 
Para os produtos 
globais há 
comunicação 
integrada. 
Comunicação no canal 
de distribuição nos 
mercados de baixa 
renda 

Comunicação junto 
aos grandes  clientes 
para divulgar 
inovações, tanto em 
mercados tradicionais, 
como populares. Pós 
venda é importante e 
campanhas powered 
by Embraco 

Campanhas de mídia 
televisiva ou impressa, 
eventos e ações para 
diferentes países. 
Identificação da marca 
com o Brasil e 
celebridades para dar 
credibilidade à marca, 
nos mercados 
premium 

Equipe no Brasil 
centraliza decisões de 
promoção e são feitas 
adaptações locais. 
Necessidade de educar 
o consumidor em 
mercados populares, 
por meio de 
experimentação 

Canais de 
distribuição 

Utiliza diferentes 
canais de distribuição 
em centros urbanos. 
Os produtos são 
vendidos direto ao 
consumidor final. Não 
tem problemas 
logísticos.  

Vendas diretas na 
América Latina 
(capilaridade) e loja na 
França. Utilização de 
serviço de terceiros 
para entrega dos 
produtos, não havendo 
problemas. 

Distribuição direta e 
terceirizada, com 
revendedores 
exclusivos, muito 
capilarizada nos 
diferentes mercados 
populares ou 
tradicionais.  

Distribuição direta aos 
grandes clientes, não 
enfrentando grandes 
desafios, mesmo em 
países com infra-
estrutura pior.  

Distribuidores com 
acordos de 
exclusividade mútua. 
Modelo traz 
penetração no 
mercado, mas o valor 
fica na mão dos 
distribuidores e 
lojistas.  

Mercados 
populares:parceiros 
para a distribuição. 
Mercados tradicionais: 
direta. 
Empresa tem 
distribuidores e 
pretende eliminar 
intermediários.  

Produtos e 
serviços 
 

Produtos 
padronizados, com 
mesma qualidade e 
características e 
poucas alterações. O 
que muda é o mix 
entre os mercados 
populares e 
tradicionais 

Produtos 
padronizados, com 
poucas alterações,  
portfólio diferente 
para mercados 
tradicionais  
(produtos mais 
sofisticados)  e 
populares    

Produtos locais e 
produtos globais.  
Praticamente não 
existe adaptação dos 
produtos. Mix  mais 
amplo/ sofisticado nos 
mercados tradicionais 

Mix de produtos mais 
sofisticado nos países 
que valorizam 
tecnologia 
(tradicionais e China) 
e mais simples na 
América Latina 

Produtos premium e 
populares para atender 
os mercados 
tradicionais e 
populares. Poucas 
adaptações par 
mercados 
internacionais 

Poucas adaptações no 
produto (sabor), mas 
atendimento às 
especificações de 
cortes e partes do 
produto in natura para 
cada mercado 
tradicional ou popular.  

Inovação e 
tecnologia 

Pesquisa e 
desenvolvimento são 
centralizados no Brasil  
e são incorporadas  
inovações  de forma a 
atender os mercados 
internacionais 

O desenvolvimento de 
inovação é 
centralizado, com 
parcerias com 
universidades de 
centros de pesquisa no 
Brasil e na França 

Inovações em 
produtos e processos 
são desenvolvidas 
localmente, sendo 
compartilhadas, assim 
como inovações 
desenvolvidas no 
Brasil 

P&D centralizado no 
Brasil, adaptações 
locais desenvolvidas 
em centros de P&D 
internacionais. 
Parcerias e empresa 

P&D é centralizado no 
Brasil, com adaptações 
pontuais para os 
produtos 
internacionais e foco 
nos produtos 
comercializados no 
Brasil 

Inovações (processos) 
desenvolvidas no 
Brasil – Centro de 
Tecnologia e 
difundidas para outros 
mercados 
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Variáveis / 
Empresas 

O Boticário Natura AmBev Embraco Alpargatas Perdigão 

Formas de 
entrada nos 
mercados 

Franquias não foram 
bem sucedidas em 
âmbito internacional e 
a empresa faz alianças 
estratégicas com 
agentes locais, para 
implementar as 
operações comerciais 

Subsidiárias 
comerciais, com 
investimento direto 
nos países onde atuam 
- venda direta em 
mercados populares e 
loja na França 
(tradicional) 

Dependendo do caso é 
estabelecida 
subsidiária com 
plantas próprias, mas 
também são feitas 
aquisições e fusões, 
com compra de 
fábricas locais 

Parcerias, joint 
ventures (como no 
caso da Snowflake na 
China), aquisições e 
fábricas ou escritórios 
próprios (como nos 
EUA) 

A empresa iniciou 
com a exportação das 
Havaianas e agora tem 
o escritório comercial  
para maior controle 
sobre produtos 
comercializados 

Subsidiárias 
comerciais e centros 
de distribuição para 
venda. Aquisição de 
processadora para 
iniciar operação 
produtiva 

Processo de 
produção e custos 

Atividades de 
produção e marketing 
centralizadas no 
Brasil. A escala não 
permite grandes 
modificações nos 
produtos  

Centralização da 
produção e decisões 
no Brasil, mas líder 
local e fundamental. 
Mudança 
organizacional dando 
suporte, maior 
eficiência e velocidade 

Organizações locais 
fortes/descentralizadas
. Centralização de  
planejamento / padrão 
qualidade. Controle de 
custos aplicados em 
outros mercados 

Processos 
padronizados. 
Implementação de 
projetos de redução de 
custos com 
transferência para 
outros mercados 

Produção e decisões 
estratégicas 
centralizadas no 
Brasil, altos custos de 
transportes pela 
deficiência portuária e 
operacional  

Unidades produtivas 
centralizadas no 
Brasil, com contrato 
integrado com 
produtores. Custos 
crescentes de 
produção e a partir de 
2007 irá produzir na 
Europa 

Dimensões 
estratégicas 
críticas 
 

- Modelo de negócios 
bem definido e 
sustentável 
- Parceria local com 
comprometimento 
- Gestão da marca 

- Líder local 
- Relação de 
transparência e relação 
de longo prazo com 
stakeholders 
- Gestão da marca 

- Cultura da empresa 
- Qualidade em 
produtos/ processos 
- Pessoas excelentes 

- Inovações 
produtos/processos ao 
longo do tempo 
(custos no passado) 
- Marca forte 
- Valores da empresa  

- Posicionamento no 
mercado 
- Marca 
- Mix de produtos 
- Exposição do 
produto no ponto de 
venda 

- Mix de produtos  
- Inovação processos 
(redução de custos) 
- Estruturas locais – 
Conhecimento 
mercados locais 

Conhecimentos 
adquiridos no 
Brasil e nos 
mercados 
internacionais 

Conhecimento 
adquirido no Brasil 
fundamental , mas é 
importante 
aprendizado 
internacional.   
Mix de produtos no 
Brasil permite atuação 
em mercados 
populares 

Construção da marca e 
inovação do portfólio 
na França - úteis para 
outros mercados.  
Mesmo modelo de 
negócios na América 
Latina. Transferências 
para Brasil. 

Processos eficientes, 
redução de custos e 
práticas de gestão 
distribuídas no Brasil. 
Conhecimentos sobre 
distribuição.  
Cultura e 
relacionamento. 

Melhorias nos 
produtos e reduções 
nos custos (do Brasil 
para internacionais). 
Experiências 
internacionais. Visões, 
cultura e formas de 
gestão 

Gestão da marca e 
posicionamento dos 
produtos populares x 
premium e 
consumidor. 
Mercados 
internacionais: teste de 
novos produtos 

Não há grande troca 
de experiências, as 
diretrizes partem do 
Brasil.  Importância da 
qualidade no 
atendimento e 
proximidade com os 
clientes 
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7.7.1. Motivos para internacionalização e seleção dos mercados  
 

Com relação aos motivos para internacionalização nos mercados populares internacionais, estão 

relacionados primordialmente ao aumento das vendas e faturamento das empresas, visando 

crescimento de longo prazo, não havendo interesse em simplesmente aproveitar oportunidades de 

curto prazo, que podem até prejudicar a marca, conforme explicitado pelo gerente de 

internacionalização de O Boticário. 

 

Também a Natura declarou que o objetivo de atuar nos mercados da América Latina e outros com 

potencial para bens populares é o de aumentar as suas vendas nestes mercados.  Também há um 

outro motivo, de buscar negócios rentáveis no longo prazo, ou seja sustentáveis, além da busca de 

economias de escala com utilização  de capacidade de plantas produtivas.  A Alpargatas também 

visa a aumentar suas vendas nos mercados populares internacionais. O objetivo da Embraco ao 

entrar em mercados com potencial para bens populares, como a China, também é o de aumentar 

das vendas, sendo que o fenômeno de exportação da fábrica da China para outros mercados ainda 

é recente e pouco significativo.  O objetivo da Perdigão nestes mercados populares internacionais 

também é de aumentar as vendas, procurando os mercados que pagam melhor pelos produtos 

oferecidos pela empresa.  Ou seja, o crescimento acelerado do faturamento das empresas é o 

principal fator citado como motivo para internacionalização nos mercados internacionais de bens 

populares.  

 

Esta motivação, segundo Ansoff (1984) podem ser considerada como motivação estratégica, 

visando a assegurar a sobrevivência das empresas diante de mudanças no ambiente, assegurar o 

crescimento contínuo, por meio da manutenção da tendência de crescimento histórica ou evitar o 

estancamento causado pela saturação, aumentar o volume do negócio ou aumentar a taxa de 

crescimento e assegurar e aumentar a rentabilidade. 

 

Segundo Barretto e Da Rocha (2001), existem algumas motivações para empresas brasileiras 

estabelecerem suas subsidiárias no exterior, que são o crescimento da empresa por meio destes 

mercados, uma vez que normalmente já têm alta participação no mercado interno; consolidação 

de suas atividades; sobrevivência, devido a um mercado interno estagnado; oportunidades de 

atuação internacional e finalmente, devido às decisões estratégicas das empresas. As empresas 
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brasileiras analisadas neste estudo mostraram uma motivação pelo crescimento do mercado e 

consolidação de suas atividades. 

 

Estes motivos confirmam pesquisa realizada por Marinov e Marinova (2000), sobre os 

investimentos estrangeiros em países europeus de menor renda: Bulgária, Hungria, Polônia e 

Eslovênia, que têm como principal motivo a oportunidade de construir  uma posição de longo 

prazo nestes mercados. É interessante notar que aproveitar os recursos de matérias-primas 

disponíveis, concessões do governo local ou aproveitar uma oportunidade de obter bons lucros no 

curto prazo não são fatores apontados como relevantes pelos investidores, o que mostra os seus 

interesses de longo prazo em atuar nestes mercados de baixa renda, assim como as empresas 

brasileiras que atuam nos mercados populares internacionais. 

 

Nenhuma empresa declarou ter interesse em atuar nos mercados populares internacionais por 

necessidades operacionais, conforme denominado por Ansoff (1984), dentre as quais está 

assegurar o fornecimento e manutenção de bens de capital, assegurar o fornecimento de matérias-

primas, a disponibilidade e uso de tecnologia, ou distribuir excessos de produção final. Também 

a mão-de-obra barata não é um recurso procurado pelas empresas, uma vez que a mão-de-obra 

brasileira e os custos de fabricação dos produtos no Brasil são relativamente baratos e 

competitivos. Segundo Cyrino e Barcellos (2006), tendo em vista o baixo custo relativo da mão-

de-obra brasileira, são raros os casos de empresas brasileiras que tenham se internacionalizado 

com a finalidade de obter mão-de-obra mais barata, o que se confirma nos seis casos analisados 

neste estudo. 

 

Por outro lado, as empresas têm se preocupado em fixar a marca no âmbito internacional, por 

meio de uma atuação em mercados internacionais de destaque (como O Boticário nos Estados 

Unidos, a Natura na França e a Havaianas na Europa, Austrália e EUA), para assim conseguirem 

concorrer com os competidores locais que cobram preços muito baratos e, ao mesmo tempo, com 

marcas que têm o reconhecimento internacional e valores acessíveis aos consumidores. Um dos 

motivos para as empresas atuarem em países tradicionais está neste ponto: visibilidade da marca.  
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Estes comentários estão alinhados às pesquisas realizadas por  Marinov e Marinova (2000) junto 

a países de baixa renda da Europa Oriental, que analisaram os fatores de sucesso da abordagem 

estratégica adotada pelas empresas nos mercados emergentes, sendo que muitas empresas 

acreditam que sua vantagem competitiva é proveniente da reputação da marca da empresa, assim 

como do desempenho do produto ou serviço.  Entretanto, preço competitivo baseado em 

vantagens de menor custo não é indicado como um fator de competitividade de uma maneira 

geral, embora este seja o fator mais relevante quando são analisados separadamente os países 

com menor poder aquisitivo. 

 

As pesquisas dos autores Marinov e Marinova (2000) reforçam as afirmações encontradas na 

literatura, de que, de maneira geral, um foco claro na liderança em custos é relevante como 

vantagem competitiva nos países emergentes, uma vez que o poder de compra nestes países não 

deve aumentar significativamente nos próximos anos. Entretanto, estratégias de marketing são 

extremamente relevantes e devem ser desenvolvidas de formas diferentes entre os países em que 

se pretende atuar, uma vez que diferenças nos aspectos culturais, econômicos, sociais e políticos 

devem influenciar a atuação e desempenho das empresas. 

 

Segundo Cyrino e Barcellos (2006), outro motivo é a aprendizagem e aquisição de competências 

para operar fora do país de origem e neste caso as subsidiárias ou filiais passam a exercer um 

papel estratégico que vai muito além da implementação bem-sucedida no negócio atual, servem 

de antenas em projetos experimentais capazes de integrar novas aprendizagens e experiências já 

consolidadas, aumentando o repertório de experiências  à disposição da empresa para aplicação 

posterior em outras localidades, inclusive no país de origem – no caso da Natura este motivo fica 

bastante claro, sendo que a abertura da loja na França foi considerada como um novo projeto para 

a empresa, para trazer novas experiências e aprendizados a serem aplicados no Brasil e em outros 

países.  

 

Com relação à escolha dos mercados para atuação, todas as empresas, sem exceção, começaram 

suas atividades de internacionalização nos mercados da América Latina, que são mais próximos 

do ponto de vista geográfico e cultural, para depois avançarem para outros mercados. Segundo 

Barretto e Da Rocha (2001), a maioria dos investimentos estrangeiros diretos feitos pelas 
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empresas brasileiras se dá nos países latinos, incluindo os países da América do Sul, Portugal e 

Itália, confirmando os dados desta pesquisa.  

 

Todas as empresas analisadas, que têm motivação de atender os mercados onde atuam, 

aumentando suas vendas, consideram fatores tradicionais na escolha de seus mercados, incluindo 

os mercados populares: potencial do mercado, PIB, renda e tamanho da população. A 

concorrência e os fatores culturais também são considerados para a escolha dos mercados de 

todas as empresas. 

 

Adicionalmente, fatores como estabilidade político-econômica, ambiente institucional e 

transparência dos governos locais são considerados, conforme comentado por executivos de O 

Boticário, AmBev e Perdigão. São importantes fatores restritivos dos mercados para atuação, 

especialmente se tratando dos mercados populares internacionais, onde estes fatores são 

considerados cuidadosamente pelas empresas.  

 

Complementando e confirmando os dados da pesquisa, Kirsch, Laird e Evans (2000), após 

realizarem pesquisa com as 6 maiores empresas de contabilidade da Europa, analisaram os 

fatores determinantes para a empresa escolher entrar em um determinado mercado emergente. Os 

respondentes indicaram os seguintes fatores, pela ordem de importância: tamanho do mercado e 

potencial que representa; estabilidade política; disponibilidade e qualificação da mão-de-obra 

local; nível de taxação dos negócios; habilidade de treinar gerentes locais; estabilidade da moeda 

nacional; sofisticação das telecomunicações do País.  Nem todos estes fatores foram levantados 

na pesquisa com as empresas brasileiras, e aos serem questionados sobre a menor sofisticação da 

logística e da mão-de-obra local nos mercados populares internacionais, os executivos brasileiros 

consultados respondem que estes fatores não chegam a representar barreiras para as empresas 

brasileiras, que já têm soluções para lidar com estas dificuldades, por enfrentá-las também no 

Brasil. 

 

Khanna, Palepu e Sinha (2005) afirmam que os executivos geralmente analisam PIB, taxas de 

crescimento da renda per capita, composição populacional e taxas de crescimento, taxas de 

câmbio e renda PPP (purchasing power parity, ou paridade de poder de compra). Para completar 
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estes dados, os executivos consideram indicadores de governança, taxas de corrupção, peso dos 

mercados emergentes nos fundos de investimento e projeções sobre transições políticas, o que 

está de acordo com os dados da pesquisa. Entretanto, os autores consideram que estes fatores são 

insuficientes e que deveriam ser considerados, para análise dos mercados emergentes, outros 

fatores para um melhor entendimento das diferenças entre as infra-estruturas de mercado dos 

países. Eles propõem a análise de cinco fatores: sistemas político e social; abertura da economia; 

mercado de produtos; mercado de trabalho e mercado de capital. Os executivo brasileiros podem 

até considerar alguns destes fatores em algum grau, dependendo do mercado e da empresa, porém 

os fatores tradicionais de análise anteriormente citados são os mais utilizados, assim como os 

fatores culturais. 

 

Ao serem perguntados sobre os mercados com maior potencial para os bens populares, os 

executivos das empresas pensam principalmente em Rússia, Índia e China. Entretanto, com 

exceção da Embraco e Perdigão, que atuam na China e na Rússia, todas as outras empresas 

declararam que é um grande desafio atuar nestes mercados. Cabe ressaltar que tanto Embraco, 

como Perdigão, não realizam vendas diretas ao consumidor final, atuando no mercado industrial 

(business to business). A Embraco vende compressores para empresas de refrigeradores no local 

e a Perdigão vende principalmente o produto in natura, para empresas processadoras.  

 

Na Rússia a corrupção é vista como muito alta, não há uma transparência dos negócios e o poder 

aquisitivo da população é relativamente baixo, inviabilizando a venda de produtos  baratos para 

concorrer com os produtos locais. No caso de perfumes locais, custam 5 dólares, em média, 

sendo que os perfumes de O Boticários custam cerca de 15 dólares.  A Natura está analisando 

este mercado, mas ainda não está atuando na Rússia que é um mercado com forte expansão, mas 

ainda relativamente incipiente. 

 

Na China, as regras protecionistas de mercado dificultam muito a entrada dos produtos no país, 

assim como uma supervalorização das marcas globais e a baixa renda disponível para o consumo, 

com uma concorrência local muito grande, com produtos muito baratos produzidos localmente, 

como por exemplo as sandálias concorrentes das Havaianas, que são muito mais baratas – 

inclusive as sandálias chinesas representam uma forte concorrência da empresa em âmbito global, 
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não somente no próprio mercado chinês. O mesmo comportamento de mercado é válido para 

perfumes, dificultando a entrada das empresas brasileiras, embora haja o reconhecimento da 

importância e potencial deste mercado.  

 

Na Índia, além da questão da renda, as diferenças culturais e os tipos de produtos demandados 

são muito diferentes. Empresas como O Boticário, Natura, Embraco e Perdigão declararam não 

ter interesse de atender este mercado no momento, tanto pelas diferenças culturais, como pelo 

nível de renda e concorrência local, que torna a atuação neste mercado praticamente inviável. 

Além disto, o consumo de cosméticos tem características muito específicas, assim como a 

alimentação. Até o uso de refrigeradores é muito peculiar – utilizado basicamente para produção 

de gelo, sendo que os produtos perecíveis são comprados diariamente para consumo, não sendo 

conservados em refrigeradores. Ainda serão necessárias muitas mudanças culturais para que o 

mercado de consumo da Índia seja atendido por empresas brasileiras, sendo necessário um forte 

trabalho de adaptação nos produtos.  

 

Os resultados da pesquisa estão de acordo com os resultados encontrados por Cardoso (2005), 

que identificou que o grupo de países formado por China, Índia, Rússia, Indonésia e Tailândia 

tem alta distância geográfica e cultural do Brasil, grandes mercados internos e alta distância 

cultural e administrativa interna ao grupo. Estes países não têm características culturais e 

administrativas relacionadas ao Brasil. Por outro lado, sua característica comum é estarem entre 

os maiores mercados internos mundiais, mesmo quando comparados com os países 

desenvolvidos. Segundo Cardoso (2005), a grande distância entre o Brasil e estes países impacta 

bastante os custos dos produtos, em decorrência do alto custo com transporte além de outros 

aspectos da escalada de custos, tal como seguros. Como bens populares têm como sua 

característica principal o baixo preço, e têm em geral, uma relação preço/volume (ou preço/peso) 

este aumento de custo pode inviabilizar a venda dos produtos para este grupo, que é o que ocorre 

com O Boticário, Havaianas e até o momento, também com a Natura.  

 

Segundo Cardoso (2005), o modelo de multinacional, com produção local, é o mais indicado para 

a entrada das empresas brasileiras atuarem nestes mercados populares, principalmente na China e 

na Índia. As vantagens de se produzir localmente são os baixos custos de mão-de-obra e o acesso 
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a um grande mercado interno em expansão. Além disso, as empresas poderiam aproveitar os 

baixos custos de produção e passar a fornecer para outros países do mesmo grupo. Algumas 

barreiras podem dificultar a entrada de empresas brasileiras nestes mercados, principalmente 

administrativas, ou ainda, elevar muito o risco das empresas.  

 

Por outro lado, as empresas analisadas atendem aos mercados da América Latina com sucesso. 

Segundo Cardoso (2005), em trabalho que estuda a distância relativa de países em termos de 

cultura, geografia, economia e sistemas de administração, o grupo de mercados populares  

composto por países latino-americanos Argentina, Colômbia, México, Chile, Peru, Paraguai, 

Venezuela, Uruguai e Bolívia tem grande proximidade cultural e geográfica em relação ao Brasil. 

Alguns, no caso dos países do Mercosul, também têm proximidade administrativa. Os aspectos 

culturais são também comuns entre os membros deste grupo. A língua espanhola e a religião 

cristã são aspectos cultuais comuns entres este os países do grupo. No aspecto administrativo 

todos foram colonizados pela Espanha, e por isso dividem status de ex-colônias daquele país. 

Outro aspecto relativo relevante é a existência de blocos comerciais sendo que três pertencem ao 

Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai), quatro deles fazem parte do Pacto Andino (Chile, 

Colômbia, Peru e Venezuela), e todos estão envolvidos na negociação da ALCA.  Segundo o 

autor, devido à proximidade cultural e geográfica, estes mercados são receptivos aos produtos 

brasileiros, muitas vezes considerando-os de melhor qualidade que os produzidos localmente. A 

existência de países do Mercosul e a perspectiva de criação da ALCA aproximam ainda mais 

estes países em termos administrativos, sendo uma excelente oportunidade para os produtos 

populares brasileiros. Os dados da pesquisa confirmem estas informações, sendo os mercados 

latino-americanos atendidos com produtos relativamente mais baratos por todas as seis empresas 

estudadas. 

 

Além da América Latina , O Boticário e Perdigão também atendem com sucesso países da África 

e do Oriente Médio, mercados populares internacionais com características culturais diferentes 

das brasileiras, mas onde estas empresas são bem sucedidas.  Segundo Cardoso (2005), Turquia, 

Argélia, Arábia Saudita e Irã apresentam alta distância geográfica e cultural relativa ao Brasil. 

Entretanto este grupo guarda grandes semelhanças internas. São extremamente unidos no que 

tange a religião e dividem características geográficas muito similares. Administrativamente 
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fazem parte da liga árabe. Segundo Cardoso (2005), este é um grupo que exige modificações para 

ser atendido, mas é um grupo relativamente grande, que pode permitir que empresas populares 

brasileiras obtenham economias de escala suficientes para realizar as alterações recomendadas 

aos produtos, de tal forma a atender a estes mercados populares internacionais. Segundo Cardoso, 

é o que tem feito a Sadia e conforme analisados nos casos, estes mercados também são atendidos 

com sucesso pela Perdigão e O Boticário, sendo que esta última empresa não precisou fazer 

adaptações no produto, somente na comunicação, conforme detalhado adiante. 

 

As variáveis tradicionais de seleção dos mercados também são utilizadas na escolha dos 

mercados tradicionais. Entretanto, para estes mercados há fatores adicionais que são 

considerados, conforme já mencionado anteriormente, para consolidação da marca ou outros 

motivos de caráter estratégico.  

 

O Boticário, por exemplo, é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo, mas é uma 

marca reconhecida primordialmente no Brasil, e não internacionalmente.  Precisa crescer e se 

ampliar nos mercados emergentes, mas também precisa estar nos mercados tradicionais, 

reconhecidos internacionalmente, para se consolidar enquanto marca. É preciso ter uma “vitrine 

internacional” em países tradicionais para irradiar a marca globalmente, como um farol irradiador 

da marca, pois é importante que a marca esteja sinalizada internacionalmente em mercados que 

passem esta idéia: como o caso da empresa ter loja nos EUA, mais especificamente em Nova 

Iorque, um local que dita moda, que cria grupos de consumo e que influencia o consumo do 

produto no âmbito global, ainda que seja um mercado pequeno e difícil no início. A mesma idéia 

foi utilizada pela Natura, ao ir para a França. Apesar da operação na Europa ser relativamente 

pequena, há um grande desafio de colocar uma empresa brasileira competindo com os produtos 

cosméticos franceses, sendo que essa experiência é válida para consolidar a marca da empresa. A 

Natura utilizou uma estratégia semelhante, ao comercializar seus produtos nos países tradicionais 

e junto a um público formador de opinião, de tal forma a reforçar a marca nos próprio mercados 

tradicionais, assim como nos mercados populares e também no Brasil. 
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7.7.2. Dimensões estratégicas para internacionalização 
 

Escopo de segmento 

Todas as empresas analisadas no estudo atendem, em algum grau, ao segmento de baixa renda no 

Brasil e também nos mercados populares internacionais nos quais atuam. Atendem à classe média 

e classe pobre nos mercados populares  internacionais, oferecendo os produtos mais simples e 

baratos de suas linhas.  

 

As empresas O Boticário, Natura, Perdigão, Alpargatas (Havaianas) e AmBev também atendem 

às classes de alta renda, principalmente nos mercados tradicionais, que são consumidores dos 

produtos premium, mais sofisticados e caros. A Embraco atende Brasil e países da América 

Latina com produtos mais simples e baratos e a Europa e EUA com produtos mais caros e 

sofisticados. O mercado da China é atendido com produtos sofisticados do ponto de vista 

tecnológico, sendo que os consumidores, mesmo os de baixa renda, têm preferência por 

refrigeradores com conteúdo tecnológico sofisticado, com baixo gasto de energia e de ruído. 

 

O Boticário atende ao segmento de baixa renda no Brasil, tanto nos grandes centros, como nas 

cidades menores do interior do Brasil, graças ao seus sistema de franquias, que permite uma 

grande pulverização das lojas. Quanto ao comportamento de compra, as classes A e B consomem 

mais presentes, protetores solares e maquiagem (esporadicamente). Já as classes C e D 

consomem todos os produtos de forma aspiracional, pois é um produto de reconhecida qualidade 

no Brasil. Além disto, este público consome as linhas de produtos mais baratos, os desodorantes, 

body splash e compram em menor quantidade por compra. Nos mercados internacionais a 

empresa atende prioritariamente à população urbana, uma vez que suas lojas, quiosques e pontos 

de vendas encontram-se nos grandes centros. A população atendida pelo Boticário nos mercados 

populares, principalmente na América Latina, cujo perfil é muito semelhante ao Brasil, é 

principalmente a de classe média e pobres, conforme foi definido por Mahajan e Banga (2006) e 

apresentado no referencial teórico. No entanto, a empresa não utiliza o modelo de franquias, mas 

sim uma outra forma de atender a este mercado, por meio de um mix de produtos com opções 

mais simples e baratas.  
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Também é interessante notar que mesmo nos países tradicionais, como EUA, no começo as 

vendas de O Boticário se destinavam aos brasileiros vivendo e trabalhando neste país e que 

também compravam o produto com apelo aspiracional, pois não tinham renda para comprá-lo 

enquanto moravam no Brasil. Com o passar do tempo o perfil do consumidor do Boticário nos 

mercados tradicionais vem mudando, com um investimento da empresa na marca e vendendo 

produtos de maior valor agregado nos mercados tradicionais (Japão, EUA e Europa) e produtos 

mais simples e baratos nos mercados populares, como América Latina. 

 

De forma semelhante, os consumidores da Natura também estão distribuídos em todas as faixas 

de renda, mas consumindo diferentes tipos de produtos. O consumidor de baixa renda também 

quer produtos de qualidade e aspira consumir uma marca reconhecida, mas compra as sub-marcas 

mais baratas e simples, compra em menor quantidade. Uma diferença com relação a O Boticário 

é que a Natura consegue atender também à população rural, conforme definido por Mahajan e 

Banga (2006), graças à sua atuação por meio de vendas diretas, sendo que as consultoras 

alcançam uma grande capilaridade, tanto no Brasil, como nos países da América Latina onde a 

empresa atua.  

 

Graças ao seu sistema logístico altamente capilarizado, a AmBev também consegue entregar os 

produtos nas regiões mais longínquas (e mais pobres) do Brasil e dos mercados populares  em 

que atua, na América Latina.  É comum a entrega da bebida em bares e mercadinhos das favelas 

no Brasil, assim como em regiões muito pobres da América Latina. Isto permite que o produto 

esteja acessível e seja consumido pela população de baixa renda no Brasil e no exterior, com 

produtos mais baratos. Cerveja é um produto de caráter “gregário”, que tem o caráter de reunir as 

pessoas, em todas as classes sociais e diferentes culturas. Por isso a empresa oferece produtos 

mais baratos para atender à classe popular, produtos mainstream que atravessam todas as classes 

e também os produtos premium e sofisticados, para os mercados de alta renda, atendendo 

principalmente ao mercado norte-americano e canadense.  

 

A Alpargatas vende suas Havaianas para todos os segmentos da população e tem um mix de 

produtos bem estruturado para os diferentes perfis atendidos. Desta forma, a empresa vende os 

produtos populares para classe média e pobres nos mercados populares internacionais e 
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primordialmente os produtos premium nos mercados tradicionais. Na Europa, EUA e Austrália 

são somente atendidos os consumidores de alta renda. 

 

A Perdigão também atende a consumidores de todos os segmentos de renda, tanto no Brasil como 

no exterior. Porém, seus grandes clientes no mercado internacional são os distribuidores e 

processadores, para quem a empresa vende principalmente os produtos in natura. A empresa tem 

planos de vender os produtos mais sofisticados, com maior valor agregado, para os consumidores 

de alta renda, nos mercados tradicionais da Europa.  

 

A Embraco representa um caso interessante, pois atende a grandes clientes globais, sendo que no 

Brasil e América Latina são atendidos inclusive consumidores de baixa renda, que são menos 

exigentes em termos da tecnologia esperada nos refrigeradores, com produtos mais simples e 

baratos. Nos mercados da Europa e EUA são vendidos os produtos mais sofisticados e caros. 

Entretanto na China, um mercado supostamente mais adequado para os produtos populares, os 

consumidores são exigentes quanto à qualidade do produto e a tecnologia embutida, sendo que 

neste mercado são vendidos produtos mais sofisticados.  

 

Preços 

Os preços praticados pelas empresas analisadas neste estudo são mais baratos nos mercados 

populares internacionais do que nos mercados tradicionais, via de regra. As unidades 

internacionais têm uma política de preços alinhada à matriz das empresa no Brasil, mas os preços 

praticados nos mercados populares  geralmente são relativamente mais baixos.  

 

Entretanto, em alguns mercados como China, Índia e Rússia os preços praticados pelos 

concorrentes locais são tão baixos que inviabilizam a atuação de empresas brasileiras, como O 

Boticário na Rússia e China e a Embraco e a Alpargatas na Índia, conforme analisado ao longo 

deste trabalho. 

 

Segundo Giovinazzo (2003), preço é uma variável relevante para a estratégia das empresas que 

atuam nos mercados populares, corroborando os resultados da pesquisa, que mostram que 

empresas como O Boticário, Natura, AmBev e Alpargatas (Havaianas) praticam preços 
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relativamente mais baixos nos mercados populares internacionais. Também cabe ressaltar que, 

além dos preços mais baixos, estas empresas também oferecem linhas de produtos mais simples 

nestes mercados, tornando seus produtos acessíveis ao mercado consumidor de menor renda, 

conforme será analisado mais adiante.  

 

O Boticário tem uma política de preços sugeridos, mas que precisam ser adaptados nos diferentes 

países, conforme a renda dos consumidores, sendo que nos países de baixa renda, os preços são 

mais baixos. Na América Latina a empresa enfrenta o problema da renda mais baixa, sendo que 

aqueles com alta renda preferem produtos de marcas globais reconhecidas. Na Rússia, Índia e 

China, o preço para conseguir lidar com a concorrência das marcas locais inviabiliza a entrada 

nestes mercados. Por outro lado, a empresa não tem uma marca suficientemente consolidada para 

cobrar um preço superior e competir com marcas globais.  Em O Boticário há uma participação 

de agentes locais (parceiros) na determinação dos preços de forma a adequá-los para as 

necessidades e condições específicas dos países de menor renda, o que é importante para o 

sucesso das empresas, conforme colocado por London e Hart (2004). Cabe ressaltar que os 

agentes locais também auxiliam na determinação dos preços nos países tradicionais e que as 

empresas também podem fazem estes ajustes por meio de análises próprias, não com apoio de 

parceiros. 

 

No caso da Natura, a política de preços é uniforme no sentido em que o preço é determinado em 

relação à concorrência, na categoria de produto que a empresa compete em cada mercado. Os 

preços da Natura cobrados nos mercados populares são menores do que os preços cobrados nos 

mercados tradicionais, como França.  Em mercados populares, a empresa concorre em categorias 

de produtos mais baratos, sendo que, mesmo cobrando um preço mais elevado que seu 

concorrente direto na mesma categoria, ainda assim a empresa pratica preços mais baratos nestes 

países de menor renda.  Já na França os preços são 60% a 80% mais altos que os preços no 

Brasil. 

 

A AmBev também cobra preços mais baixos nos países mais pobres, mas a empresa tem  

diretrizes de preços visando a maximizar as vendas e os lucros em cada mercado. A empresa 

busca a otimização crescente da execução do preço por canal, embalagem e ocasião de consumo, 
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além de manter o preço competitivo ao consumidor, o que é bastante importante neste mercado 

de cervejas em que a AmBev atua. A empresa oferece produtos de diferentes marcas e faixas de 

preços, de tal forma a atender aos clientes de baixa renda com uma categoria de produtos mais 

simples e baratos, ao passo que nos mercados sofisticados oferece uma gama mais ampla de 

produtos, assim como produtos premium e mais caros. 

 

As sandálias Havaianas são vendidas no mercado interno a partir de R$5,00 e os preços cobrados 

nos mercados populares internacionais também são relativamente baixos, mas em outros 

mercados de alta renda, as sandálias podem chegar a custar até 8 vezes o seu preço no Brasil. A 

empresa tem uma linha de produtos premium, vendida tanto no Brasil como no exterior, 

principalmente nos mercados tradicionais, sendo que os modelos customizados podem ser 

encontrados no exterior por preços acima de 100 dólares o par.  

 

Todas estas empresas praticam uma discriminação de preços para os mercados populares 

internacionais, conforme definido por Hill (2005),  com uma mudança nos preços para o mesmo 

produto, mas em diferentes países. Segundo o autor a discriminação de preços ajuda a empresa a 

maximizar seus lucros, fazendo sentido a empresa cobrar preços diferentes pelos seus produtos, 

em diferentes países.  

 

Segundo Hill (2005), também é importante que as empresas tenham uma estratégia de 

precificação e conheçam fatores de regulamentação, tais como controle de preços pelo governo e 

regulamentações antidumping.  Segundo o autor, a estratégia de definição dos preços envolve três 

aspectos diferentes: 

 

a. Preço predatório é o uso da variável preço como uma arma competitiva para colocar os 

competidores fracos fora do mercado e assim que consegue eliminar os competidores a 

empresa pode aumentar seus preços e obter altos retornos.  

b. Estratégia de precificação com multipontos diz respeito a estratégias em um mercado que 

impactam os preços dos concorrentes em outro mercado; 
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c. A curva de experiência faz com que as empresas que já tenham passado por maior 

aprendizado possam cobrar preços mais baixos, mas com resultados garantidos pelas 

reduções nos custos advindos da experiência de atuação nos mercados. 

 

Ainda segundo Hill (2005), as habilidades das empresas ao fazerem discriminação de preços e 

definirem sua estratégia de precificação podem ser limitadas por regulamentações internacionais 

ou locais nos países de atuação, principalmente por políticas antidumping e políticas que 

promovem a competitividade em determinados países e/ou setores. Segundo Cannon e Yaprak 

(2000), de uma maneira geral, as intervenções diretas do governo tendem a criar problemas, 

mesmo quando é justificado pela necessidade de correção deste tipo de externalidades acima 

mencionadas.  

 

A Perdigão tem um posicionamento de preços abaixo dos concorrentes, nos mercados onde atua, 

e os preços dependem da disponibilidade a pagar dos diferentes mercados e do posicionamento 

adotado em cada mercado. Na Rússia, por exemplo, os preços são mais baixos do que na Europa 

Ocidental, pois há uma forte concorrência no mercado de frangos, incluindo concorrência do 

mercado local, de grandes empresas internacionais (principalmente americanas) e até da Sadia. 

Entretanto, cabe lembrar que a Perdigão vende 90% dos produtos in natura, negociando com 

grandes distribuidores e processadores, tendo pouca quantidade de produtos processados 

vendidos diretamente ao consumidor final, o que influencia na determinação dos preços 

praticados pelas empresas.  

 

Também a Embraco atende a grandes clientes mundiais e as negociações de preços são  globais. 

Entretanto, nesta negociação fica claro que diferentes mercados têm diferentes necessidades e 

características, sendo praticados preços diferentes conforme o mercado; por exemplo os produtos 

vendidos na Europa e nos EUA têm um preço relativamente maior do que os preços praticados na 

América Latina. Isto porque, para cada mercado, há uma disponibilidade de pagamento diferente 

para os produtos.  Então a negociação global inicia com os volumes e depois são negociados os 

preços.  Além da questão da renda da população, existe também o grau de reconhecimento dos 

mercados, ou seja, quanto os mercados estão dispostos a pagar para ter um produto 

tecnologicamente mais sofisticado – EUA e Europa estão dispostos a pagar mais, enquanto 
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América Latina é um mercado menos sofisticado, disposto a pagar menos pela tecnologia, que 

não é tão valorizada quanto em outros mercados. Chama a atenção o mercado da China, que 

apesar de ser um mercado de baixa renda, o preço médio praticado pela Embraco é superior à 

concorrência e este mercado é atendido com produtos sofisticados do ponto de vista tecnológico, 

que os consumidores estão dispostos a pagar, inclusive os consumidores de baixa renda.  Por isso 

a empresa não pretende concorrer à base de preços, com produtos extremamente simples e 

baratos, pois tem um conteúdo tecnológico embutido que é valorizado, inclusive em um mercado 

internacional de bens populares, como o caso da China. 

 

Promoção 

Todas as empresas analisadas precisaram fazer adaptações da comunicação para os mercados 

locais, em maior ou menor grau, dependendo da empresa e setor de atuação.  

 

Segundo Keegan e Green (1999), Keegan (1989), Yip (1996), Kotabe e Helsen (1999), um 

produto pode ser promovido com sucesso em diferentes países, de maneira uniforme, ou a 

mensagem promocional pode exigir uma adaptação para adequar-se às necessidades únicas de 

mercados internacionais específicos, como ocorre com todos os casos analisados neste estudo, 

onde as empresas fazem uma adaptação da promoção aos mercados locais.  

 

Estas adaptações são feitas tanto para os mercados tradicionais, de alta renda, como para os 

mercados populares. Apesar das adaptações dependerem da cultura local, mais do que do perfil 

de consumo dos produtos, cabe uma análise mais aprofundada dos casos estudados, a fim de 

identificar algumas peculiaridades referentes aos mercados populares internacionais.  

 

O Boticário já tem as suas campanhas internacionais, com adaptações regionais demandadas 

pelos parceiros locais, mas que são elaboradas no Brasil, uma vez que a matriz no Brasil 

centraliza a preparação de todos os materiais de promoção, de tal forma a garantir o padrão visual 

das lojas e dos pontos de venda ao redor do mundo. Em todos os mercados da empresa, sejam 

eles tradicionais ou populares, é necessário fazer algum tipo de adaptação na promoção, embora 

as diretrizes e o padrão sejam centralizados. Também em todos os mercados é fundamental 

conhecer o comportamento do consumidor, suas necessidades específicas e suas características, 
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sendo que para tanto a empresa utiliza o conhecimento dos parceiros locais. Estes parceiros locais 

são muito importantes para trazer o conhecimento sobre o consumidor final até a empresa, o que 

seria inviável somente por meio de pesquisas de mercado. Segundo London e Hart (2004), 

parcerias locais para obtenção de informações sobre os clientes locais podem ser importantes para 

as empresas, assim como para a divulgação do produto no mercado local. Cabe observar que 

outras empresas, como a Natura, conseguem as informações sobre o mercado local por meio de 

suas consultoras, conforme segue. 

 

A Natura faz um forte trabalho de  construção da marca internacional, inclusive há uma diretriz 

corporativa para portfólio internacional. A empresa não tem uma campanha global voltada para 

produtos, e sim para a marca. Ou seja, tem uma operação de comunicação robusta para 

reconhecimento da marca em âmbito global, de forma alinhada aos valores da empresa e faz as 

propagandas e outras formas de divulgação da marca localmente, adaptando aos diferentes 

mercados. As campanhas são sempre institucionais e para promover estas campanhas a empresa 

faz muitos investimentos em eventos, principalmente para o público formador de opinião, para 

gerar a experimentação dos produtos e também investe fortemente  na relação com as 

consultoras, principalmente nos mercados de menor renda, onde este canal de venda é utilizado. 

A empresa faz primeiro a construção da imagem, nos mercados onde atua, para depois lançar 

suas campanhas de comunicação adaptadas, seja qual for o perfil do mercado. O conhecimento 

do consumidor é muito importante e a empresa, apesar de ter pesquisas de mercado, considera 

que o feedback das consultoras é um fator muito importante  pra conhecer o cliente.  

 

No caso da AmBev a comunicação é desenvolvida localmente, especialmente para os produtos 

locais ou regionais, mas há um processo de aprovação de todas as propagandas e material de 

comunicação que é centralizado na matriz da empresa no Brasil. A comunicação da AmBev 

envolve diferentes canais, desde os tradicionais em televisão e mídias de massa, como a 

comunicação no ponto de venda. A comunicação do produto junto ao canal de distribuição é 

muito importante para a empresa, principalmente nos mercados populares internacionais, pois é 

uma forma da empresa chegar mais perto de seus consumidor final. A AmBev consegue chegar 

nos lugares mais remotos e estes pontos de venda simples valorizam a comunicação local, ao 

contrários dos lugares sofisticados e caros nos mercados de alta renda, que resistem para colocar 
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a comunicação destoante de sua decoração, lay-out, etc.  Quando a AmBev compra uma empresa, 

mantém a originalidade das marcas, principalmente porque as cervejas têm um público que 

valoriza a tradição da marca.  Portanto há necessidade de desenvolvimento de comunicação local 

destas marcas, mas sempre com a aprovação centralizada na AmBev no Brasil.  A empresa 

procura não associar demais a imagem das cervejas às suas origens no Brasil, uma vez que a 

marca não deve estar baseada em tendências ou modismos de curto prazo, mas sim em fatores 

mais consistentes que resistam ao longo do tempo. 

 

A Alpargatas também adaptou as campanhas de mídia televisiva ou impressa conforme as 

necessidades  de cada mercado, com eventos específicos e ações de patrocínio e participação em 

eventos, conforme o perfil do mercado. Apesar da comunicação ser adaptada para atender as 

necessidades locais, as decisões são centralizadas no Brasil. A empresa promove a identificação 

da marca com o Brasil e com as imagens de descontração, verão e férias, além de contar com 

celebridades para dar credibilidade à marca, nos mercados tradicionais, de alta renda.  

 

A Perdigão  investe em materiais promocionais com a finalidade de divulgar seus produtos nos 

mercados, principalmente publicidade dentro do mercado russo, mercado onde se encontram 

grandes oportunidades para os produtos da Perdigão, embora somente 10% dos produtos 

comercializados no mercado externo sejam processados, lembrando que os outros 90% são 

comercializados in natura, junto a grandes distribuidores e processadores. Há necessidade de 

adaptação da comunicação local, sendo que as diretorias dos escritórios locais informam a matriz 

brasileira sobre as necessidades de adaptação de comunicação e a decisão e ajustes finais da 

comunicação local  são feitos no Brasil, onde as campanhas são desenvolvidas. As informações 

sobre os mercados, tantos dos mercados de baixa renda, como os tradicionais, são obtidas por 

meio da agência Young & Rubicam que atende a Perdigão no Brasil e no exterior. 

 

A Embraco tem ações de comunicação junto aos seus grandes clientes globais, principalmente 

para comunicar as inovações. Em mercados como a Índia é preciso educar o consumidor e até 

mesmo mudar seus hábitos de consumo, mas via de regra isto é feito pelo próprio fabricante do 

refrigerador. A empresa já fez campanhas do tipo “powered by Embraco”, junto ao consumidor 

final, mas estas campanhas funcionam bem para os mercados tradicionais, que valorizam a 
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tecnologia, e não para mercados de baixa renda que dão menor importância a este componente. 

Uma exceção é a China – mercado popular, mas que valoriza a tecnologia. Além disto, na China 

foi necessária uma adaptação na promoção para contemplar também as relações com o governo, 

muito importantes neste mercado.  

 

Assim como no caso da Embraco, a Perdigão encontrou necessidade de educar o consumidor em 

mercados populares a consumir determinados tipos de produtos, cujo acesso sempre foi limitado, 

como é o caso do consumo de mortadela e embutidos na África, onde foi necessário para a 

empresa fazer um forte trabalho de experimentação no ponto de venda (varejo) junto ao 

consumidor final, de tal forma a estimular o consumo deste tipo de produto processado. 

Conforme citado por Prahalad (2005), pode haver a necessidade de educação dos clientes nos 

mercados populares, com eventuais mudanças na interface entre o produto e os clientes e acesso 

aos clientes inovadores que possam divulgar o produto da empresa no mercado local. No caso da 

Embraco e Perdigão foi preciso educar os clientes nos mercados de baixa renda, visando a mudar 

os hábitos de consumo da população. 

 

Desta forma, pode-se concluir que é importante haver uma adaptação da promoção para os 

mercados internacionais, e estas adaptações podem ser feitas de forma mais autônoma pelas 

unidades locais, ainda que com uma coordenação centralizada, como é o caso da AmBev, ou 

podem ser feitas adaptações a partir da matriz, como é o caso de O Boticário, Natura, Alpargatas 

e Perdigão, que são mais centralizadas neste aspecto. Apesar da necessidade de adaptação estar 

presente tantos nos mercados tradicionais, como nos mercados populares, alguns pontos 

peculiares foram identificados com relação a este último mercado: nestes mercados, uma 

comunicação no ponto de venda pode ser um diferencial para a empresa se aproximar de seu 

consumidor final, sendo este tipo de comunicação adequado e bem recebido para estes pontos de 

venda. Segundo Giovinazzo (2003), é importante um apoio aos canais de distribuição locais 

como forma de promover o produto junto ao consumidor dos mercado populares, em substituição 

ou complementação às formas tradicionais de promoção do produto. 

 

Um outro ponto é que, nestes mercados de menor renda, pode ser necessário um investimento na 

educação do consumidor e na experimentação dos  produtos, visando à mudança em hábitos de 
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consumo e promovendo o aumento no consumo, como por exemplo de refrigeradores na Índia e 

embutidos na África. Um outro aspecto relevante é a importância do conhecimento do mercado 

local, que torna-se muito mais completo quando existem parceiros locais fornecendo informações 

para as matrizes. Estes parceiros locais não necessariamente são empresas ou investidores locais, 

como no caso de O Boticário, da AmBev e da Embraco. As informações também podem ser 

obtidas de outras formas, como por meio das consultoras que fornecem informações para a 

Natura, os gerentes locais dos escritórios da Perdigão, assim como a agência local que atende a 

empresa em todos os mercados. O importante é que a empresa tenha fontes de informações sobre 

os mercados locais para poder construir suas estratégias de forma consistente, sendo que todas os 

executivos consultados concordam que somente pesquisas de mercado não são suficientes para 

que estas informações sejam obtidas com toda a profundidade necessária. 

 

Canais de distribuição 

Segundo Keegan e Green (1999), decisões na distribuição baseiam-se em muitos fatores, 

incluindo a natureza dos produtos da empresa, gostos e hábitos de compra do consumidor, 

concorrência no mercado e opções de transporte. À medida em que as empresas ganham mais 

experiência em mercados estrangeiros, seus sistemas de distribuição podem evoluir.  

Freqüentemente a chave do sucesso da estratégia de distribuição é compreender que os sistemas 

podem variar de país para país, principalmente considerando as diferentes entre países 

desenvolvidos e países de baixa renda, com grandes mercados populares . 

 

Segundo Hill (2005), a forma como os produtos são distribuídos nos mercados internacionais é 

determinante para a estratégia de entrada da empresa. Um sistema de distribuição típico consiste 

de um canal que inclui um distribuidor atacadista e um varejista. Se uma empresa produz um bem 

em um país, pode vender diretamente ao consumidor, ao varejista ou ao distribuidor atacadista.  

A melhor estratégia é determinada pelos custos e benefícios de cada alternativa, que irá variar de 

um país para outro, dependendo da concentração do varejo, do número de intermediários entre a 

empresa e o consumidor e a exclusividade do canal de distribuição.  

 

Pelos casos analisados pode-se perceber que os mercados populares exigem que a empresa tenha 

uma capacidade de distribuição dos produtos de forma capilarizada, uma vez que nestes 
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mercados a empresa precisa levar o produtos até o consumidor final em lugares longínquos e 

muitas vezes de difícil acesso, diferente dos mercados tradicionais, onde a distribuição fica mais 

concentrada. As empresas que vendem diretamente ao consumidor final, como O Boticário, 

Natura, AmBev e Havaianas conseguem distribuir seus produtos nos mercados populares, com 

esta capilaridade exigida, de diferente formas: O Boticário utiliza os parceiros internacionais para 

colocar seus produtos no mercado de forma adequada e atender aos consumidores dos mercados 

populares, mas principalmente nos grandes centros urbanos; a Natura utiliza os sistema de vendas 

diretas, conseguindo atender aos consumidores tanto nos grandes centros, como nas regiões 

afastadas, uma vez que o trabalho das consultoras consegue distribuir os produtos de forma 

bastante capilarizada. A AmBev também consegue atender a grandes centros e áreas afastadas 

por meio de um eficiente sistema que combina distribuição própria direta e revendedores 

exclusivos, atendendo a mercados muito afastados, da mesma forma que no Brasil, onde os 

produtos chegam desde as favelas, até os vilarejos do Amazonas. O mesmo modelo é replicado 

com sucesso nos mercados populares internacionais. Da mesma forma que O Boticário, a 

Alpargatas também distribui as Havaianas por meio de parcerias locais, mas com distribuidores 

exclusivos.  

 

No caso da Embraco e da Perdigão, estas empresas não vendem diretamente ao consumidor final, 

nos mercados populares onde atuam, sendo que a Embraco vende seus produtos para as grandes 

empresas de refrigeradores e não tem problemas para fazer a logística e entrega de seus produtos, 

uma vez que as grandes empresas também se localizam nos grandes centros urbanos. Já a 

Perdigão, apesar de atender grandes processadores de produtos finais e distribuidores locais, 

enfrenta maiores dificuldades de entregar seus produtos nos mercados populares, contando com o 

apoio de armadores nestes mercados. Já os mercados tradicionais são atendidos diretamente pela 

empresa, pois não há problemas de infra-estrutura que dificultem a logística.  

 

Em todos estes casos o conhecimento dos parceiros (distribuidores, sócios locais, revendedores) 

sobre o mercado local é muito importante, por outro lado o modelo de distribuição das empresas, 

definido a partir de sua estratégia, é fundamental para o sucesso, principalmente nos mercados 

populares, que são muito mais pulverizados do que os mercados tradicionais.   
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Segundo London e Hart (2004) são importantes as parcerias com canais de distribuição locais, 

como estratégia para enfrentar adversidades advindas de uma estrutura precária. As parecerias 

são importantes para os mercados populares, mas também são importantes para as empresas 

brasileiras atuarem nos mercados tradicionais.  

 

Segundo Prahalad (2005), a empresa busca por sistemas de distribuição efetivos, eventualmente 

diferentes dos utilizados pelas empresas nos seus países de origem, adequados  para as 

peculiaridades dos mercados emergentes e de baixo custo. Conforme analisado nos casos das 

empresas brasileiras, os sistemas de distribuição desenvolvidos no Brasil foram utilizados com 

sucesso nos mercados populares, sendo uma dimensão estratégica importante para estas 

empresas. 

 

No caso de O Boticário, a empresa vende os produtos diretamente ao consumidor final, tanto nos 

mercados tradicionais como os populares. Atua sempre com parceiros locais, sendo que o modelo 

de franquias adotado no Brasil não foi bem sucedido no âmbito internacional. Utiliza o modelo 

denominado “Modelo T”, onde atua com parceiros locais com lojas próprias, quiosques ou 

displays em lojas de departamentos. Os parceiros locais são importantes nos mercados populares, 

onde os negócios precisam ser muito eficientes, uma vez que os preços praticados são mais 

baixos e as margens menores, mas também são importantes nos mercados tradicionais, onde a 

concorrência é extremamente forte. Como nos países desenvolvidos o sistema de varejo tende a 

ser mais concentrado, com grandes cadeias de lojas, conforme afirma Hill (2005), então O 

Boticário tem utilizado os displays de produtos em lojas de departamentos, nestes mercados, 

como por exemplo no Japão, onde a empresa tem mais de 300 pontos de vendas em lojas de 

departamentos, vendendo um mix de produtos mais enxuto, porém mais caro e sofisticado. 

 

Já a Natura desenvolve o modelo de vendas diretas via consultoras nos mercados populares e a 

loja própria no mercado tradicional da França, onde a densidade de varejo é muito forte, os 

produtos podem ser facilmente encontrados em qualquer lugar e estão muito próximos do 

consumidor. Conforme afirma Hill (2005), os sistemas de varejo são mais concentrados nos 

países desenvolvidos, por outro lado são fragmentados em muitos países em desenvolvimento, 

gerando desafios na distribuição como, por exemplo, no interior da China onde muitos produtos 
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precisam ser entregues de bicicleta nos pequenos varejos, ou no Nepal, onde nem mesmo 

bicicletas têm acesso e os produtos são entregues por pessoas que carregam os pacotes de 

produtos nas costas. Também nos países da América Latina, onde a Natura atua, os mercados são 

fragmentados e o sistema de vendas diretas promove a capilaridade que é necessária para atender 

a estes mercados, permitindo que os produtos sejam entregues nas regiões mais remotas dos 

mercados populares. Nestes mercados a empresa não enfrenta problemas para fazer a logística e 

entrega dos produtos, uma vez que utiliza empresas especializadas, como DHL, UPS e Fedex.  Já 

no mercado tradicional da França a empresa teve uma quebra de paradigma em seu sistema de 

distribuição, ao abrir a loja própria, mais adequada para um mercado tradicional, onde os 

produtos estão disponíveis aos consumidores e não há o hábito das vendas diretas. 

 

A AmBev é outra empresa que conseguiu ser muito bem sucedida nos mercados populares com 

uma distribuição capilarizada. A distribuição é um dos mais complexos aspectos do negócio de 

bebidas e a AmBev atende a aproximadamente um milhão de pontos-de-venda, apenas no Brasil. 

Nos mercados internacionais, a empresa replicou o modelo aplicado no Brasil, com distribuição 

direta e revendedores exclusivos, compondo uma rede multimarcas que assegura a ampla 

penetração de mercado e vantagens competitivas em custos e serviços. A venda e a entrega de 

produtos das diferentes marcas são feitas com a mesma infra-estrutura; com isto a empresa 

consegue “driblar” problemas de infra-estrutura e garantir que os produtos cheguem aos 

consumidores. No Peru, por exemplo, a distribuição é muito complexa, mas a empresa comprou a 

engarrafadora Pepsi local para distribuir refrigerantes e também cerveja. Nos mercados 

tradicionais, embora não haja problemas de infra-estrutura, o sistema de distribuição é mais 

regulamentado, sendo que no Canadá, por exemplo, o controle do governo sobre a distribuição 

dos produtos é muito forte e a empresa precisa atender a uma série de especificações.  

 

No caso da Embraco, a empresa trabalha com a venda e distribuição direta aos seus clientes e não 

enfrenta grandes problemas ou desafios, mesmo em países como a China ou da América Latina, 

onde a infra-estrutura é mais deficitária do que nos países desenvolvidos. A empresa atende a 

poucos clientes, todos em áreas industrializadas e com acesso disponível. A maior dificuldade de 

distribuição fica para os fabricantes dos refrigeradores, que precisam entregar o seu produto em 

regiões afastadas dos grandes centros, onde o acesso é mais difícil.  A distribuição na China 
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também foi facilitada pelo conhecimento do mercado por parte da empresa parceira Snowflake. 

Da mesma forma, a empresa não enfrenta qualquer dificuldade de distribuição nos mercados 

tradicionais.  

 

A Alpargatas decidiu nomear distribuidores nos diversos países, com acordos de exclusividade 

mútua, que trouxe agilidade no início das exportações e ampliaria o conhecimento das 

necessidades locais de cada país. Eram estabelecidas metas anuais a serem cumpridas e acordos 

de campanhas cooperadas entre a empresa e o distribuidor, aumentando o graus de 

comprometimento entre as partes. Porém, a estratégia de distribuição, que num primeiro 

momento privilegiava distribuidores  com conhecimento de varejo, não se mostrou eficiente e foi 

substituída por outra estratégia em linha com a estratégia utilizada no Brasil, valorizando mais o 

marketing e relacionamento com formadores de opinião, de tal forma a reforçar o caráter 

aspiracional dos produtos, tanto os produtos premium vendidos nos mercados tradicionais, como 

reforçando a venda dos produtos vendidos nos mercados populares. 

 

A Perdigão  faz a distribuição de diferentes modos, dependendo do mercado. Nos mercados 

tradicionais a empresa faz a entrega dos produtos sem a necessidade de parceiros, havendo 

conhecimento da empresa sobre o mercado local. Para atender aos mercados populares a empresa 

utiliza a parceria com armadores, que são parceiros e garantem a entrega dentro do prazo 

adequado, apesar das dificuldades enfrentadas pela infra-estrutura mais precária. Nos mercados 

tradicionais a empresa está tentando  eliminar os intermediários, visando a vender os produtos 

com maior valor agregado nestes mercados de maior renda.  Conta com um centro de distribuição 

na Holanda, que faz distribuição para mais de 100 países para os quais exporta a partir da Europa. 

A Perdigão faz investimentos na implantação de uma série de ferramentas de gestão da cadeia, 

permitindo o crescimento das vendas sem aumento proporcional no nível de estoques, 

representando uma importante redução do capital de giro do negócio. O desempenho logístico foi 

potencializado pela implantação do sistema de rotas, que possibilitam a maximização da 

utilização dos veículos, reduzindo também os custos dos transportes.  

 

Segundo Hill (2005), quanto mais fragmentado é o sistema de varejo, maior é o número de 

intermediários, uma vez que isto gera uma tendência de atividades dos atacadistas atendendo aos 
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pequenos varejistas para a distribuição de produtos, que é o que ocorre com os países em 

desenvolvimento. Já no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, onde o sistema de varejo é 

concentrado, os canais de distribuição são muito mais curtos, com menos intermediários, é 

comum a empresa negociar diretamente com os varejistas. No caso da Perdigão, de fato a 

empresa pretende atender diretamente ao varejo, eliminando os intermediários.  

 

Produtos, inovação e tecnologia 

No caso de internacionalização de empresas com foco no mercado internacional de bens 

populares a variável estratégica de decisão sobre os produtos/serviços oferecidos é bastante 

relevante, uma vez que os bens populares têm características de serem mais simples e baratos, 

embora com qualidade (GIOVINAZZO, 2003). Desta forma, nos mercados populares devem ser 

oferecidos produtos mais básicos, simples e menos sofisticados e diferenciados em relação aos 

produtos oferecidos nos mercados desenvolvidos. 

 

Ratificando a teoria, quanto ao mix de produtos, os resultados da pesquisa mostram que os 

mercados sofisticados têm uma necessidade de um mix de produtos mais sofisticado e 

diferenciado.  No caso dos mercados populares, o mais importante é a empresa oferecer linhas de 

produtos mais baratos, que permitam o acesso da população de baixa renda, como no caso dos 

produtos de O Boticário, Natura, Havaianas e AmBev. Os produtos da Perdigão, além da 

necessidade do mix adequado, ainda precisam atender às especificações de consumo dos 

diferentes países, o que independe do nível de renda do mercado, depende muito de fatores 

culturais e hábitos de consumo dos alimentos. Já a Embraco atende aos países da América Latina 

com produtos mais simples e baratos do que os países tradicionais, que buscam produtos mais 

sofisticados e caros, de maneira geral. Porém, devido a hábitos de consumo e até um certo 

incentivo do governo, o consumidor da China valoriza a tecnologia e busca produtos mais 

sofisticados, e embora haja um grande potencial para o mercado popular , os consumidores 

preferem guardar dinheiro e comprar refrigeradores de melhor qualidade, à vista.  

 

Outra questão relevante é o caráter “aspiracional” dos produtos, dentro da gestão do mix entre 

mercados populares e mercados tradicionais de alta renda. As empresas Natura, o Boticário e 

Alpargatas (Havaianas) explicitam a importância de gerenciar o mix de produtos e os mercados 
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de tal forma a oferecer produtos premium e mais caros nos mercados de alta renda, que são uma 

“vitrine” para os mercados populares, onde são vendidos também os produtos mais simples e 

baratos, mas desejados pelos consumidores devido a um caráter “aspiracional” que estes produtos 

têm e que é reforçado pelas vendas nos mercados de alta renda, com formadores de opinião. 

 

Segundo Keegan (1989) Daniels e Daniels (1996), Yip (1996), Kotabe e Helsen (1999), Keegan e 

Green (1999),  existe a possibilidade de padronização dos produtos em âmbito internacional, com 

extensão direta das linhas de produto, ou pode haver  a necessidade da adaptação dos produtos 

nos mercados locais, de forma a atender ao público dos países emergentes, com características 

diferenciadas e que precisam produtos adequados para sua renda e necessidades. Nos casos 

analisados neste estudo é possível observar uma pequena adaptação de produtos para atender aos 

mercados populares, por outro lado os mercados tradicionais também exigem adaptações dos 

produtores brasileiros.  

 

Desta forma, quanto à adaptação dos produtos, de maneira geral em todos os casos analisados são 

feitas poucas adaptações nos produtos. Segundo executivos de O Boticário e Natura, os mercados 

demandam mudanças, mas as empresas não têm escala para atender a todas as variações; por 

outro lado estas empresas incorporam em seus produtos algumas inovações que atendem à 

maioria dos mercados, tanto no Brasil como os mercados internacionais. No caso da AmBev 

também são feitas poucas modificações nos produtos globais, por outro lado a empresa tem uma 

ampla gama de produtos locais para atender as especificidades destes mercados locais. A 

Perdigão também faz poucas mudanças nos produtos, fazendo mudanças no sabor e nos temperos 

dos alimentos processados, conseguem atender os mercados internacionais com produtos in 

natura com cortes especiais para cada país. A Embraco faz adaptações incrementais em seus 

produtos para atender mercados locais, também buscando incorporar mudanças que tragam 

benefícios globais, que não sejam específicos para um único mercado. Estas adaptações são feitas 

tanto para mercados populares, como tradicionais, ambos exigem alguns tipos de adaptação do 

produto, principalmente por diferenças culturais. Mais significativa do que esta necessidade de 

adaptação dos produtos, as diferenças no mix de produtos são essenciais para as empresas 

atenderem mercados tradicionais e populares com sucesso. 
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O Boticário tem um mix de aproximadamente 650 produtos no Brasil e até 280 comercializados 

nos mercados internacionais, conforme o modelo de atuação em cada país. A qualidade dos 

produtos oferecidos nos mercados emergentes é a mesma. O que muda é o mix dos produtos 

oferecidos, com uma maior quantidade das linhas mais simples e baratas oferecidas nos mercados 

de baixa renda, incluindo produtos como o body splash e os desodorantes. Os mercados 

demandam adaptações, mas a empresa não tem uma escala suficiente para atender a todas as 

especificações dos mercados internacionais. Por outro lado, a empresa tem feito cada vez mais 

mudanças nos produtos, de tal forma a atender ao mercado global, não somente o brasileiro. De 

qualquer forma, algumas adaptações nos produtos e embalagens são necessárias para atender aos 

diferentes mercados.  Inovação e P&D em O Boticário visam a incorporar aos produtos padrões 

internacionais de para atender aos mais  diferentes mercados, sejam eles tradicionais ou 

populares. A empresa tem laboratório próprio e busca parcerias com universidades e institutos de 

pesquisa, visando a inovação constante, que é totalmente centralizada no Brasil e com foco nos 

produtos globais, sem grandes adaptações específicas às necessidades locais.  

 

No caso da Natura, o portfólio de produtos nos mercados populares e tradicionais também é 

diferente. A França é um mercado exigente e o mix de produtos neste país é mais sofisticado, 

diferenciado, com produtos da linha Ekos. Já nos mercados populares são oferecidos produtos de 

diferentes linhas, incluindo os produtos mais simples e acessíveis.  Praticamente não há 

adaptações de produtos aos diferentes mercados internacionais, embora exista uma demanda por 

adaptações. Assim como o Boticário, a empresa procura incorporar mudanças que tragam 

melhorias ao produto de maneira geral, sem especificações de determinados mercados. A 

empresa faz adaptações na linha de maquiagens, pois as cores e formas de maquiagem são 

diferentes. A empresa fez mudanças nas embalagens para atender ao mercado tradicional da 

França, onde quer passar uma imagem de produto de luxo, então a etiqueta é colada à embalagem 

(e não impressa diretamente) e a tampa é também diferente. Quanto ao P&D, a empresa tem forte 

caráter inovador e desenvolve seus produtos no Brasil, fazendo parcerias com universidades e 

centros de pesquisa, e em um laboratório na França, investindo principalmente na biodiversidade 

brasileira e sua utilização sustentável  nas formulações, não havendo inovações exclusivas para 

atender aos mercados populares.  
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A AmBev produz e comercializa produtos para diferentes perfis de consumidores e ocasiões de 

consumo, com uma extensa linha. Os mercados tradicionais são mais complexos e exigem uma 

maior segmentação de produtos, como é o caso do Canadá e EUA. Os consumidores são mais 

exigentes, a concorrência é muito grande e exige uma variação maior de produtos para atender a 

diferentes paladares e ocasiões. Já nos mercados populares os consumidores são menos exigentes 

quanto à variedade dos produtos, com menos marcas disponíveis e produtos mais simples, de 

uma maneira geral. Os produtos globais da empresa são pouco adaptados, sendo que a empresa 

consegue atender aos mercados locais trabalhando com as marcas já existentes.  Cada subsidiária 

pode desenvolver localmente o seu produto, sendo que as marcas locais geralmente são muito 

fortes, especialmente para produtos populares.  

 

No caso da Embraco, a empresa procura atender a seus grandes clientes com produtos de 

diferentes categorias, para atender diferentes necessidades, mas sempre procurando agregar valor 

por meio das inovações tecnológicas.  No caso da América Latina os produtos são menos 

sofisticados e o design, cores e formas dos refrigeradores são mais valorizados do que o 

desempenho técnico. Já nos mercados tradicionais os produtos são mais sofisticados e na China 

os produtos também são mais sofisticados, uma vez que nestes mercados a compra é técnica e as 

inovações tecnológicas são valorizadas pelos consumidores.  A empresa fez adaptações no 

produto para o mercado da China, de tal forma a consumir menos energia e atender a exigências 

específicas, como a faixa de tensão e produtos mais silenciosos. Isto confirma a teoria de 

Prahalad (2005), de que é preciso algum grau de adaptação dos produtos à infra-estrutura dos 

mercados emergentes, por meio de processos incrementais, sendo que muitas vezes pode ser 

necessária a construção de novas soluções para atender a estes mercados, por meio de novos 

produtos ou novos serviços adequados para a população de baixa renda.  

 

Segundo Ricart et al (2004) a base da pirâmide oferece oportunidades para o desenvolvimento de 

novas tecnologias e estes mercados parecem ser interessantes para tecnologias disruptivas que 

reduzem o consumo de recursos e ampliam os benefícios sociais. Os modelos de negócios 

desenvolvidos na base da pirâmide têm o potencial de serem lucrativos nos mercados de alta 

renda, uma vez que devem reduzir custos. Em algum grau o produto desenvolvido pela Embraco 

para atender o mercado chinês está em consonância com as afirmações dos autores, uma vez que 
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foi possível desenvolver um produto que utiliza menos energia, e com menor ruído. Porém esta 

inovação foi incremental, não sendo necessária nenhuma ruptura tecnológica para o 

desenvolvimento do produto. Por outro lado, este produto passou a ser comercializado também 

em outros mercados, por ser uma solução econômica e silenciosa.  

 

A Alpargatas tem um mix de produtos Havaianas para atender os mercados populares e 

desenvolvidos, com diferentes estratégias. A empresa coloca nos mercados a linha de produtos 

nacional, agilizando o processo de vendas no exterior e reduzindo os custos de desenvolvimento 

de novos produtos. A empresa atua pontualmente no desenvolvimento de produtos específicos 

aos mercados internacionais atendidos, especialmente para os mercados tradicionais, com uma 

coleção customizada e com produtos diferenciados, de forma a agregar valor à marca, nestes 

mercados. Nos mercados populares  são vendidos os produtos mais simples, para consumidores 

mais preocupados com a relação custo-benefício do que com diferenciações no produto.  

 

A Perdigão não precisa fazer adaptações radicais em seus produtos processados, alterando 

principalmente o sabor e temperos dos alimentos, mas sem grandes alterações no produto em si. 

Estas variações mudam de um mercado a outro, dependendo do hábito de consumo. A empresa 

atende a maioria de seus mercados com produto in natura e para tanto atende as especificações 

destes mercados com relação aos cortes preferidos. A empresa faz investimentos em processos 

para garantir estes cortes e também os melhores custos. Os mercados locais não promovem 

inovação nos produtos e nos processos, sendo que as inovações são desenvolvidas no Cetec da 

Perdigão – Centro de Tecnologia.  

 

A teoria de London e Hart (2004), de que é necessária a participação de parceiros locais na 

adaptação do conteúdo ou desenho de novos produtos adequados para os mercados populares não 

se mostrou tão enfática no caso das empresas brasileiras. Pelo contrário, muitas das adaptações 

feitas nos produtos brasileiros foram para atender aos mercados tradicionais, como no caso dos 

produtos da Natura, AmBev e Havaianas, mostrando que os produtos brasileiros são adequados 

para atender os mercados populares, sendo importante oferecer um mix adequado, que permita o 

acesso da população a estes produtos, que são praticamente os mesmos comercializados no 

Brasil.  
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No caso dos produtos de consumo oferecidos pela Natura, O Boticário, AmBev, Havaianas e 

Perdigão, os produtos brasileiros são adequados para atender aos mercados populares 

internacionais, sendo necessárias somente algumas pequenas adaptações.  Por outro lado, em 

produtos como compressores para refrigeração, com maior conteúdo tecnológico, a consideração 

feita por Prahalad (2005) se mostrou verdadeira com relação à necessidade de desenvolver 

soluções híbridas, com o uso de tecnologias avançadas, mas considerando uma infra-estrutura 

limitada (compressores adequados para um faixa de tensão diferente e iminência de falta de 

energia). 

 

Forma de entrada nos mercados selecionados 

As empresas brasileiras analisadas no estudo selecionaram diferentes formas de entrada para 

atuarem nos mercados populares e tradicionais onde atuam, dependendo do tipo de produto, da 

estratégia da empresa e também do estágio de internacionalização em que se encontram. 

 

Apesar das diferenças quanto à forma de entrada, um ponto importante e comum a todos os casos 

é a importância de se conhecer o mercado local, sendo que as empresas podem adquirir este 

conhecimento por meio de um parceiro nos investimentos, como O Boticário, ou dos executivos 

locais atuando nas subsidiárias comerciais, como na Natura, Perdigão ou Havaianas. No caso das 

empresas AmBev e Embraco, que estão nos estágios mais avançados da internacionalização, com 

operações produtivas nos países onde atuam, as empresas adquiridas ou parcerias de joint 

ventures fornecem as informações sobre o mercado local, além de acesso a marcas locais, como 

no caso das marcas locais comercializadas pela AmBev após a aquisição das empresas. Nos 

mercados populares, onde os dados disponíveis sobre o mercado são mais restritos e incompletos, 

havendo pouca disponibilidade das informações, estas parcerias para acesso às informações do 

mercado local são relevantes para o sucesso das empresas.  

 

Outro ponto comum a todas estas empresas é que ao longo do tempo elas passaram de empresas 

que aproveitavam oportunidades isoladas de negócios internacionais para empresas estruturadas 

para atuar internacionalmente, de forma sustentável, ainda que de formas diferentes, em 

diferentes estágios de internacionalização. Neste processo, um modelo de negócios bem definido, 
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alinhado às estratégias gerais da empresa e a profissionalização da equipe foram fundamentais 

para o sucesso das empresas. 

 

A internacionalização de O Boticário teve início há 20 anos e desde então o modelo de negócios 

evoluiu dos simples aproveitamento das oportunidades que surgiam no âmbito internacional, para 

um modelo mais estruturado e profissionalizado. No início do processo de internacionalização, a 

empresa utilizava o modelo de franquias, que acabou não se mostrando bem sucedido. Ao longo 

do tempo O Boticário desenvolveu um modelo de negócios internacional oferecendo 

oportunidade de crescimento sustentável aos sócios e parceiros, possibilitando o desenvolvimento 

do negócio de forma modular, de acordo com a quantidade de produtos e canais de distribuição, 

viabilizando a entrada e o crescimento da marca nos países.   

 

Segundo  Deresky (2004), as alianças estratégias têm motivações como contornar as barreiras de 

importação, exigências para licenciamento e outras leis protecionistas; permite compartilhar os 

riscos e custos da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos; permite conquistar 

acesso a mercados específicos; reduzir os riscos políticos e ao mesmo tempo abrir caminho em 

novos mercados e conquistar entrada rápida em um setor industrial novo ou em consolidação e 

tirar proveito das sinergias. Por meio das alianças estratégicas O Boticário garante o acesso aos 

mercados e também o compartilhamento do risco. Com estas alianças a empresa busca o 

compromisso do parceiro, já que a experiência tem demonstrado que a participação e a o 

comprometimento aumentam as chances de sucesso do negócio, compartilhando os riscos do 

negócio com os parceiros locais, que são profundos conhecedores do mercado.  

 

Já a Natura trabalha com subsidiárias comerciais nos países onde atua, com a venda direta na 

América Latina e loja própria na França. Esta estratégia representa alguns riscos para as 

empresas, conforme apresentado por Hitt, Ireland e Hoskisson (2001), a entrada pode ser 

complexa, já que alguns países exigem algumas contrapartidas como disponibilização de 

tecnologia, e a saída impeditiva dado o alto investimento. Instabilidades políticas e econômicas 

impactou de forma acentuada essas operações. Segundo executivos da Natura, um grande 

cuidado que a empresa tem é com a marca, uma vez que a visibilidade internacional impacta 

inclusive a imagem da empresa no Brasil. O formato de vendas diretas adotado pela empresa nos 
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mercados populares não tem barreiras, os produtos são exportados e a força de vendas é 

totalmente local, sendo necessário um forte gerenciamento da marca para garantir que todos os 

padrões exigidos pela Natura, desde a forma relacionamento entre os stakeholders, até o tempo de 

entrega dos produtos, sejam cumpridos.  

 

A AmBev entra nos mercados, sejam eles tradicionais ou populares, por meio de plantas próprias, 

com subsidiárias de produção, ou ainda por meio da aquisição de empresas locais, dependendo da 

estratégia da empresa em cada mercado. Quando a empresa compra uma fábrica local, ela compra 

também a marca do produto, que já é conhecida no mercado. É o caso da Quinsa, que tem gerado 

excelentes resultados para a empresa, com um crescimento das vendas no mercado da Argentina, 

por exemplo. Segundo Deresky (2004), a principal vantagem da aquisição é a rápida entrada da 

empresa no mercado. O processo porém é dispendioso, necessita de negociações complexas e é 

de difícil implementação. A dificuldade de implementação surge principalmente das diferentes 

culturas das empresas. Apesar destas dificuldade, a AmBev tem conseguido atuar com sucesso 

nos mercados internacionais, por meio de aquisições. Com relação ao estabelecimento de 

subsidiárias produtivas, a empresa consegue operar nos países onde atua com maior contato com 

a cultura, gera empregos, investem e por isso tem aceitação maior nos mercados internacionais. 

As maiores vantagens são o máximo controle e alto potencial de lucros, e a coordenação 

estratégica. A empresa pode proteger, em geral, a tecnologia e a base de capacitação. Existe a 

possibilidade de integração com outras unidades e de atingir economias de escala global. As 

empresas também se livram de quaisquer barreiras impostas ao produto que fabrica, tendo acesso 

total ao mercado. 

 

A Embraco passou das exportações  para a operação em diferentes  mercados, devido à 

necessidade de aproximação com os clientes e com o consumidor final. Ao longo deste processo 

a empresa fez uma série de parcerias, joint ventures, aquisições  e também abriu fábricas e 

escritórios próprios, como por exemplo nos EUA. No final dos anos 70 a empresa já exportava 

para a América Latina, em 1988 a empresa vendia 65% de sua produção para os mercados latino 

e norte-americanos. A década seguinte foi marcada pelo processo de internacionalização, atuando 

principalmente por meio de joint ventures, que vem sendo estabelecidas desde 1975. Esta é a 

forma como a empresa atua na China, sendo que os parceiros  na China são receptivos com 
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executivos e empresas brasileiros. A marca brasileira é vista com respeito e há um movimento 

dos governos para perpetuar o valor de uma marca na mente dos consumidores. A empresa 

enfrentou diversos desafios e dificuldades para entrar no mercado, mas as oportunidades de 

desenvolvimento compensam as dificuldades.  

 

A Alpargatas iniciou a sua internacionalização com a exportação dos produtos, no caso das 

sandálias Havaianas, com um distribuidor local que pudesse implementar de forma coordenada as 

estratégias da empresa. Os distribuidores deveriam trabalhar como um braço da São Paulo 

Alpargatas, tendo liberdade de atuação, dentro de alguns limites estabelecidos, para a escolha do 

canal em termos de vendas e também na forma de investir em marketing. Os distribuidores eram 

selecionados pelo comprometimento com o produto e identificação com a marca. Em 2007 a 

empresa abriu um escritório comercial nos EUA, visando aumentar gradativamente o controle 

sobre a marca e sobre os lucros, uma vez que a maior parte do valor agregado às sandálias é 

apropriado pelos distribuidores. Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2001), a empresa visa 

justamente obter maior controle da empresa e maior potencial de lucros. 

 

No caso da Perdigão, as vendas são feitas pelos escritórios locais e os embarques das mercados 

são feitas no Brasil, das diferentes unidades produtivas da empresa, que mantém armazéns e 

centros de distribuição na Inglaterra e Holanda. Nos escritórios locais a empresa conta com 

diretores comerciais e os gerentes são locais e com esta estrutura a empresa garante o 

alinhamento às decisões centralizadas no Brasil e, ao mesmo tempo, os gerentes locais permitem 

uma relação mais próxima e maior conhecimento sobre o mercado local. Em 2007 a Perdigão 

adquiriu a processadora holandesa de carnes Plusfood Group BV, visando iniciar sua operação 

produtiva na Europa Ocidental. A unidade facilitará o acesso da empresa ao mercado europeu 

com produtos de maior valor agregado, fazendo com que a empresa avance na cadeia de valor, 

atendendo aos clientes finais, sobretudo nos segmentos de varejo e food service. A marca própria 

da Perdigão no contexto internacional  (a Perdix) não decolou, mas com a aquisição da marca 

local a empresa deverá aumentar seu volume de negócios.  

 

Conforme analisado nos casos selecionados, os resultados estão de acordo com a teoria 

apresentada por Kuada e Sorensen (2000), que afirma que a escolha sobre a forma de entrada nos 
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mercados, por parte das empresas, irá depender dos motivos para entrar no processo de 

internacionalização, a natureza dos produtos, os recursos disponíveis, assim como os mercados 

selecionados. Quando as empresas têm recursos mais limitados para investimento, no seu estágio 

inicial é provável que não optem por joint ventures ou construção de fábricas (green field 

investments) durante os processos iniciais de internacionalização.   

 

Ainda segundo Kuada e Sorensen (2000), empresas dos países em desenvolvimento devem 

iniciar o seu processo de internacionalização pela identificação e interação com vendedores 

estrangeiros, sendo que estas relações devem oferecer a eles a oportunidade de ganhar acesso a 

importantes redes de relacionamentos ao redor do mundo, para subseqüentes desenvolvimento de 

estratégias de exportação, o que se confirmou nos casos analisados. 

 

Ainda sobre este assunto, Barretto e Da Rocha (2001) abordam a seqüência de modos de entrada 

das empresas brasileiras, destacando que a forma mais comum é a seqüência de exportação e 

investimento direto estrangeiro. Poucas empresas atuam diretamente com o investimento direto 

nos países estrangeiros, sem passar pelo estágio inicial de exportação. Entretanto, os autores 

afirmam que esta seqüência pode ocorrer de formas diferentes nos diferentes mercados onde a 

empresa atua, além de que, ao fazerem investimentos diretos, não necessariamente as empresas 

abandonam as atividades de exportação, podendo manter os dois modo de atuação internacional 

em paralelo. 

 

Os autores London e Hart (2004), assim como Ricart et. al (2004), Peng e Luo (2000) e Khanna e 

Rivkin (2001) ressaltam a importância  das alianças e relacionamento com agentes locais para o 

sucesso na atuação nas economias emergentes. Entretanto, o que se observa nos casos de 

empresas brasileiras é que esta tendência também é relevante para a atuação nos mercados 

tradicionais, onde as parcerias também são importantes para o acesso e atuação nestes mercados. 

Nos mercados populares as empresas buscam parceiros comerciais e, diferentemente da teoria 

apresentada por London e Hart (2004), a empresa não busca colaboração com parceiros não 

tradicionais, mas sim parceiros tradicionais que ajudem no acesso aos mercados locais.  As 

adaptações nestes mercados populares são necessárias, mas também nos mercados tradicionais, 

podemos citar o exemplo da Natura na França, que quebrou o paradigma das vendas diretas 
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adotadas em todos os mercados onde atua, para comercializar os produtos em loja própria, com 

um modelo negócio diferenciado para o mercado tradicional da França.  

 

Processos de produção e custos 

Com relação aos processos de produção e custos, as empresas que atuam com operações de 

produção nos mercados internacionais, como Embraco e AmBev apresentam uma maior 

descentralização de suas atividades, sendo que as atividades de planejamento ficam centralizadas 

no Brasil, mas as unidades internacionais, sejam elas em países tradicionais ou populares, têm um 

certo grau de liberdade para tomar algumas decisões locais. Já as empresas O Boticário, Natura, 

Alpargatas e Perdigão têm os seus processos produtivos e as principais decisões centralizados no 

Brasil. 

 

Um ponto muito importante refere-se aos custos, sendo que evidentemente custos competitivos 

são muito importantes para as empresas atuando nos mercados populares, uma vez que os preços 

praticados nestes mercados são mais baixos e a empresa precisa controlar os custos para obter 

resultados sustentáveis. Por outro lado, este controle dos custos também é muito importante para 

a empresa competir nos mercados tradicionais, como o exemplo das cervejas AmBev no Canadá 

e EUA, uma vez que estes mercados são extremamente competitivos. Todas as empresas 

analisadas fizeram inovações e investimentos em seus processos, de tal forma a reduzir os custos, 

a partir das matrizes no Brasil, transferindo o conhecimento para as outras unidades de produção.  

 

Com relação à escala de produção, as empresas que ainda não atuam nos estágios mais avançados 

da internacionalização, como Natura, O Boticário e Alpargatas (Havaianas) ainda não conseguem 

fazer modificações locais nos seus produtos, uma vez que não há escala suficiente que justifique 

investimentos para modificar e produzir estes produtos.  

 

A afirmação de Prahalad (2005), de que são necessárias inovações de processos, além de 

adaptação de produtos adequados para mercados populares precisa ser analisada com cuidado, 

uma vez que as empresas brasileiras têm buscado estas inovações de processos também para os 

mercados tradicionais, não somente os populares e muitas vezes a escala, mesmo nestes mercados 

aparentemente grandes, é alcançada com a produção dos mesmos produtos comercializados no 
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Brasil, não sendo possível alcançar uma escala adequada a determinados mercados, fazendo 

adaptação nos produtos, como no caso da Alpargatas, Natura e O Boticário, dependendo do 

estágio e grau de internacionalização em que a empresa se encontra.  

 

O Boticário centraliza sua atividade de produção no Brasil, assim como as atividades de 

marketing, sendo que os parceiros globais têm pouca liberdade de decisão. A Natura também 

centraliza as atividades de produção, mas tem criado novas estruturas corporativas e reforçado as 

já existentes, de forma a dar suporte, eficiência e velocidade à ampliação das operações no Brasil 

e exterior. A produção e as diretrizes estratégicas são centralizadas no Brasil, mas o líder local é 

fundamental para o sucesso do negócio.  

 

Na AmBev as subsidiárias têm autonomia para tomar decisões, porém o planejamento é 

centralizado no Brasil. Os processos de produção e as operações são padronizados, sendo que 

qualidade é fabricar um bom produto, igual, sempre. O processo normalmente é desenvolvido no 

centro técnico do Brasil e compartilhado nas outras unidades. Com relação aos custos, a gestão de 

custos é uma obsessão para a empresa, que coloca metas desafiadores com objetivo de ampliar 

suas margens.  Esta obsessão da empresa por controle de custos foi determinante para os bons 

resultados da empresa no Canadá, em 2005, ano que os volumes de vendas foram afetados por 

uma forte competição nestes mercados.  

 

Na Embraco os processos também são padronizados em todas as fábricas e os negócios 

realizados dão segurança para a empresa atuar em outros países, como Rússia e África, além  dos 

tradicionais e dos populares que a empresa já atende. Apesar de atuar em diversos países, a 

empresa ainda tem  uma base muito forte e importante no Brasil e como houve um gradativo 

aumento nos custos de mão-de-obra e matéria-prima, além da valorização da moeda, a empresa 

teve dificuldades e passou a fazer uma reestruturação e redução dos custos, fazendo com que a 

empresa permaneça competitiva no Brasil e no mundo.  O enxugamento nos custos dos processos 

usualmente são desenvolvidos no Brasil e depois transferidos para outras plantas, principalmente 

para as plantas dos mercados populares China e Eslováquia. A empresa tem metas claras e bem 

definidas para redução de custos, com projetos globais para a melhoria de processos e produtos. 
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Toda a produção das sandálias Havaianas é concentrada em uma única planta, a fábrica de 

Campina Grande na Paraíba, que mesmo tendo sido reequipada e renovada, aumentando a sua 

capacidade e produtividade, e operando com custos de mão-de-obra abaixo de 30%, está próxima 

de seu limite. A planta atual não conseguirá atender o aumento da capacidade para suprir o 

mercado externo e a necessidade de um plano de contingência caso algo aconteça com a operação 

existente. O custo do transporte no Brasil, extremamente alto em virtude da deficiência 

operacional da infra-estrutura portuária e da não confiabilidade nos portos, torna o processo de 

desembaraço e envio de mercadorias extremante moroso, compromete a logística de distribuição 

uma vez que dificulta que o produto chegue a seu destino final no momento adequado e torna o 

produto menos competitivo no mercado externo. 

 

A Perdigão também tem as suas unidades produtivas centralizadas no Brasil. Para a compra de 

frangos e carnes a Perdigão não atua no mercado spot; a empresa tem um contrato integrado com 

os produtores, constrói as granjas nos padrões de qualidade exigidos, faz suporte técnico, fornece 

a ração e treinamento. A empresa tem suas próprias fábricas de ração, granjas de matrizes de 

frangos e suínos. Com isto a empresa consegue atender aos mercados internacionais com 

produtos in natura a preços competitivos e a partir de 2007 irá produzir e comercializar produtos 

processados, após a aquisição da Plusfood, com insumos vindos do Brasil (carne de frango e de 

boi),  que são mais baratos do que as carnes vendidas na Europa.  

  

Daniels e Daniels (1996) e Yip (1996) afirmam que as empresas podem ter diferentes graus de 

integração ou coordenação das atividades internacionais da cadeia de valor da empresa, podendo 

ser altamente concentradas no país de origem ou uma grande estrutura de rede distribuída pelo 

mundo. De fato esta afirmação se confirma com relação aos casos de empresas brasileiras, sendo 

que quanto mais avançadas nos estágios de internacionalização, mais descentralizadas quanto a 

algumas decisões. Porém este fator independe da atuação entre mercados tradicionais ou 

populares, ocorrendo em diferentes graus, mas em ambos os mercados. 

 

Dimensões estratégicas críticas 

A partir das análises das dimensões estratégicas para atuação das empresas brasileiras nos 

mercados populares e tradicionais, foi possível identificar as dimensões críticas para a atuação 
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com sucesso, especialmente nos mercados populares, foco deste estudo, sendo que estas 

dimensões foram destacadas ao longo do texto.  

 

Entretanto, com vistas a tornar a pesquisa mais completa, foi solicitado aos executivos 

entrevistados na pesquisa de campo que indicassem dimensões críticas para o sucesso da 

internacionalização da empresa. Apesar da questão ter foco nos mercados populares, as 

indicações dos respondentes mostram que, de maneira geral, muitos aspectos das dimensões 

estratégicas críticas são relevantes para o sucesso tanto nos mercados populares, como nos 

tradicionais. 

 

Desta forma, algumas dimensões críticas indicadas pelos executivos entrevistados foram 

amplamente discutidas ao longo das análises, tais como:  

 

a. A importância do conhecimento e acesso ao mercado local (por meio de parcerias,  como em 

O Boticário, líder local, como no caso da Natura ou estruturas de representação da empresa, 

como no caso da Perdigão). 

 

b. Relevância da gestão da marca junto aos mercados internacionais, inclusive com impactos 

sobre o mercado brasileiro., como no citados pelos executivos da Natura, O Boticário e 

Havaianas. Todas estas empresas têm se preocupado em fixar suas marcas de forma positiva 

nos mercados tradicionais, visando a alavancar a venda dos produtos não somente nestes 

mercado, como também nos mercados populares internacionais e mercado brasileiro, com 

características aspiracionais. 

 

c. Outra dimensão crítica é a seleção de canais de forma muito clara, bem definida e alinhada à 

estratégia de posicionamento da empresa e ao gerenciamento da marca, ou seja, o canal de 

distribuição pode reforçar ou prejudicar o posicionamento da empresa junto aos seus clientes. 

 

d.  Importância de ter um mix de produtos com qualidade e adequado para atender a mercados 

populares e tradicionais conforme as necessidades dos consumidores e recursos disponíveis, 

como é o caso dos produtos da AmBev, cuja qualidade é padronizada em todas as subsidiárias 
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e o mix de produtos atende diferentes segmentos de consumidores e ocasiões de consumo. 

Também a Natura, Havaianas e O Boticário têm produtos diferentes para atender mercados 

tradicionais e populares. A segmentação da Perdigão depende mais dos hábitos de consumo 

do que da renda, embora a empresa tenha decidido investir na produção local de produtos 

processados de maior valor agregado para atender aos mercados tradicionais da Europa 

ocidental. Também a Embraco fabrica diferentes produtos, visando a atender a mercados mais 

sofisticados e mais simples, sendo que no mercado chinês (um mercado de menor renda) a 

empresa vende produtos mais sofisticados do ponto de vista tecnológico, graças aos hábitos 

de consumo da população e incentivos do governo para consumo de produtos que gerem 

menor gasto de energia. 

 

e. Inovações em produtos e principalmente em processos, com vistas a manter a empresa 

competitiva, reduzindo os custos de produção (principalmente para atuação nos mercados 

populares, mas que também é relevante para manter a empresa competitiva nos mercados 

tradicionais, onde a concorrência é muito grande). A AmBev é uma empresa com obsessão 

pelos custos e graças a este fator imbricado em sua cultura a empresa consegue competir com 

sucesso nos mercados populares e também conseguiu o sucesso no mercado tradicional do 

Canadá graças a estes baixos custos, durante um período de dificuldades e grandes desafios 

para atuar neste competitivo mercado.  A Embraco, no início de sua operação, conseguiu 

grandes vantagens pela produção no Brasil, com baixos custos de mão-de-obra e insumos; 

porém com o passar do tempo estes recursos foram se tornando mais caros e a empresa tem 

conseguido manter a competitividade graças às suas inovações e reduções nos custos. Esta 

mesma situação foi vivenciada pela Perdigão, que em 2007 começará a produzir os produtos 

processados na Europa, com matéria-prima brasileira, visando reduzir os custos locais, além 

dos investimentos em inovações nos processos de produção no Brasil. 

 

Por outro lado, os executivos também citaram outros fatores fundamentais para o sucesso das 

empresas no âmbito internacional, que não foram analisados explicitamente nas dimensões 

estratégicas para internacionalização: 
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a. É importante que a empresa tenha um modelo de negócios bem definido e sustentável ao 

longo do tempo, conforme citado pelo executivo de O Boticário. Ou seja, não é suficiente que 

a empresa simplesmente aproveite oportunidades momentâneas, sejam elas nos mercados 

tradicionais ou mesmo nos promissores mercados populares. É importante que as empresas 

tenham um planejamento de longo prazo, com estratégias bem definidas e que as estratégias 

de internacionalização sejam claras e alinhadas à estratégia da empresa, conforme também 

citado pelos executivos da Embraco. 

 

b. Nesta mesma linha, é importante que as empresas valorizem as relações de longo prazo com 

os stakeholders, desde os clientes, até parceiros e investidores, no âmbito internacional, 

conforme citado pelos executivos da Natura. 

 

c. Por fim, os executivos indicam a importância da cultura e dos valores da empresa para o 

sucesso na internacionalização. Estes fatores passam a ser cada vez mais relevantes conforme 

a empresa passa a atuar nos estágios mais avançados de internacionalização, com subsidiárias 

mais independentes e autônomas, como no caso da Embraco e da AmBev. 

 

Conhecimentos das empresas brasileiras para atuação nos mercados internacionais  

Desta forma, tendo em vista os casos analisados, pode-se dizer que os conhecimentos 

desenvolvidos no Brasil são fundamentais para a atuação das empresas nos mercados populares 

internacionais, mas também nos mercados tradicionais. 

 

No caso dos mercados populares, é importante a experiência e o conhecimento técnico sobre o 

desenvolvimento de um mix de produtos adequado, já comercializado no Brasil e que também se 

adequa muito bem à renda da população nos mercado populares, como no caso da Natura, O 

Boticário e Havaianas. Também para estes mercados é fundamental o conhecimento sobre 

distribuição e logística, que a AmBev por exemplo desenvolveu no Brasil e que permite a entrega 

de produtos em outros mercados populares como Peru, onde a distribuição é difícil e ainda assim 

a empresa consegue fazer com competência e custos adequados, levando o produto até os 

consumidores nos lugares mais longínquos e de difícil acesso, assim como o modelo 

desenvolvido pela Natura no Brasil, onde a distribuição, capilaridade e acesso aos consumidores 
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nos mercados populares, tanto nas cidades como no interior, é possível graças ao trabalho das 

consultoras, sendo que o modelo de relacionamento desenvolvido no Brasil foi replicado com 

sucesso em outros mercados populares e deverá ainda ser ampliado a muitos outros mercados.  

 

O conhecimento das empresas sobre processos e redução dos custos também permite uma 

atuação bem sucedida, não só nos mercados populares, como também nos mercados tradicionais 

onde a concorrência é maior. A AmBev difunde estes conhecimentos técnicos e empíricos sobre  

controle e redução de custos desenvolvidos no Brasil a todas as suas unidades, seja na América 

Latina, como também no Canadá. Também a Embraco desenvolveu um forte conhecimento 

técnico que permite a empresa reduzir os custos de processos e produtos no Brasil e difundir a 

todas as suas unidades produtivas, sendo que a empresa tem evoluído para fazer isto de forma 

mais integrada entre as subsidiárias e matriz.  

 

Os executivos destacam que somente os conhecimentos técnicos não são suficientes para as 

empresas atuarem internacionalmente. A experiência, ou conhecimento empírico, conforme 

colocado por Johanson e Vahlne (1977), são fundamentais e permitem que a empresa tenha 

competitividade nos mercados populares. Por outro lado, este conhecimento levado aos mercados 

tradicionais também é relevante para a empresa, embora para estes mercados a empresa muitas 

vezes tenham que desenvolver modelos de negócios diferentes, dadas as características do 

consumidor e os hábitos de consumo, como é o caso da Natura na França, que abriu loja própria e 

selecionou um mix de produtos diferenciado, a AmBev no Canadá, que precisa oferecer também 

um mix de produtos mais completo e segmentado e O Boticário, que quando começou a atuar na 

Europa, teve que mudar seu modelo de franquia para um modelo de aliança estratégica que foi 

transferido posteriormente para os mercados populares também. Desta forma, pode-se dizer que 

existe uma transferência do conhecimento desenvolvido no âmbito internacional para o Brasil e 

entre mercados.  

 

Em casos como a Embraco e AmBev esta troca de conhecimentos e experiências ocorre em maior 

grau e de forma estruturada, buscando uma atuação integrada entre as subsidiárias e matriz, sendo 

que estas empresas encontram-se em estágios mais avançados de internacionalização. Por outro 

lado, em casos como a Perdigão, a troca de experiências praticamente não existe, mas é relevante 
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o conhecimento desenvolvido no Brasil, principalmente quanto ao relacionamento com cliente, e 

que é transferido para as unidades internacionais da empresa.  

 

Em todos os casos analisados fica claro que as empresas utilizam os conhecimentos técnicos e 

empíricos desenvolvidos a partir do mercado brasileiro para atender a outros mercados populares 

e também aos mercados tradicionais, que exigem maior diferenciação. Porém, o conhecimento do 

mercado local também é essencial para que a empresa tenha o acesso ao mercado, conhecimento 

dos consumidores e desenvolvimento da marca nos mercados locais, com todas as sua 

peculiaridades.  
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8. CONCLUSÕES: UM MODELO PARA INTERNACIONALIZAÇÃO EM 

MERCADOS POPULARES   

 

 

8.1. Modelo para internacionalização de empresas brasileiras em mercados 

populares  

 

Os países em desenvolvimento têm ocupado um papel cada vez mais relevante no fluxo de 

comércio internacional e os mercados populares representam um potencial interessante para as 

empresas. Segundo Kirkbride e Ward  (2001), as organizações têm percebido o potencial dos 

mercados populares e o futuro de muitos setores não está nos países desenvolvidos, mas sim em 

países emergentes como o Brasil, Rússia, China e Índia, entre outros.   

 

Por outro lado, o Brasil tem um histórico de baixa participação nos negócios internacionais, mas 

este número vem crescendo nos últimos anos, sendo que os mercados populares representam um 

potencial de atuação das empresas brasileiras no âmbito internacional, principalmente tendo em 

vista que estas empresas já atendem aos mercados populares no Brasil e poderiam aplicar seus 

conhecimentos para atender ao mercado popular no âmbito internacional.  

 

Os resultados da pesquisa com seis empresas brasileiras de destaque, como a Natura, O Boticário, 

AmBev, Perdigão, Alpargatas e Embraco mostram que os mercados populares representam de 

fato uma oportunidade para atuação das empresas brasileiras, mas também representam grandes 

desafios.  

 

Estes resultados estão de acordo com as observações de Kirkbride e Ward (2001) que afirmam 

que estes mercados colocam muitos desafios para as empresas, tais como restrições legais e 

políticas, dificuldades em se obter informações de mercado; altos custos de transportes devido à 

pobre infra-estrutura e canais de distribuição complicados e dominados por relacionamentos 

locais. Segundo os autores, um erro comum tem sido com relação à avaliação do tamanho e 

natureza destes mercados, sendo que na prática estes mercados têm se mostrado menores do que 



 

 

296

as estimativas iniciais das empresas e os competidores locais aparecem mais agressivos do que 

esperado.  

 

Apesar destes desafios, as empresas brasileiras analisadas nestes estudo atendem com sucesso os 

mercados populares internacionais e todas as conclusões apresentadas neste capítulo comparam a 

atuação das empresas brasileiras nestes mercados, em relação aos mercados  tradicionais, visando 

propor um modelo para as empresas brasileiras atuarem nos mercados populares internacionais, 

atendendo ao objetivo geral desta pesquisa.  

 

Com relação aos motivos para internacionalização nos mercados internacionais de bens 

populares, estão relacionados primordialmente ao aumento das vendas e faturamento das 

empresas, visando crescimento de longo prazo, não havendo interesse em simplesmente 

aproveitar oportunidades de curto prazo, que podem até prejudicar a marca. As empresas buscam 

negócios rentáveis  no longo prazo, ou seja, sustentáveis, além da busca de economias de escala 

com utilização  de capacidade de plantas produtivas.  Nenhuma empresa declarou atuar nos 

mercados populares visando a viabilizar uma plataforma produtiva de menores custos para poder 

atuar em outros mercados.  

 

Nenhuma empresa declarou que atua nos mercados internacionais de bens populares por 

necessidades operacionais, conforme denominado por Ansoff (1984), dentre as quais está 

assegurar o fornecimento e manutenção de bens de capital, assegurar o fornecimento de matérias-

primas, a disponibilidade e uso de tecnologia, ou distribuir excessos de produção final. Também 

a mão-de-obra barata não é um recurso procurado pelas empresas, uma vez que a mão-de-obra 

brasileira e os custos de fabricação dos produtos no Brasil são relativamente baratos e 

competitivos. Segundo Cyrino e Barcellos (2006), tendo em vista o baixo custo relativo da mão-

de-obra brasileira, são raros os casos de empresas brasileiras que tenham se internacionalizado 

com a finalidade de obter mão-de-obra mais barata, conforme comprovado nos seis casos 

analisados neste estudo. 

 

Por outro lado, as empresas estudadas têm se preocupado em fixar a marca no âmbito 

internacional, por meio de uma atuação em mercados tradicionais (como O Boticário nos EUA, a 
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Natura na França e a Havaianas na Europa, Austrália e EUA), para assim conseguirem concorrer 

com os competidores locais que cobram preços muito baratos e com marcas que têm o 

reconhecimento internacional. Muitas vezes o motivo de atuar em países tradicionais está neste 

ponto: construir o valor da marca por meio de sua exposição e validação internacional.  

 

Este fator é muito importante, pois mesmo nos mercados populares, a marca é importante e 

extremamente valorizada, sendo que isto pode ser alcançado por meio de um trabalho de 

gerenciamento e investimento na marca, ou por meio da aquisição de marcas populares locais, já 

conhecidas pelo consumidor, como é o caso da AmBev.  Este fator é relevante, tendo em vista 

que o consumidor popular também é consciente da marca, segundo Prahalad (2005). Segundo 

Marinov e Marinova (2000), ao analisaram os fatores de sucesso da abordagem estratégica 

adotada pelas empresas nos mercados emergentes, identificaram que parte da vantagem 

competitiva das empresas é proveniente da reputação de sua marca.  

 

Ainda segundo Cyrino e Barcellos (2006), outro motivo para internacionalização é a 

aprendizagem e aquisição de competências para operar fora do país de origem. Neste caso as 

subsidiárias ou filiais passam a exercer um papel estratégico que vai muito além da 

implementação bem-sucedida no negócio local, servem de antenas em projetos experimentais 

capazes de integrar novas aprendizagens e experiências já consolidadas, aumentando o repertório 

de experiências  à disposição da empresa para aplicação posterior em outras localidades, 

inclusive no país de origem. 

 

Desta forma, conclui-se que as empresas brasileiras interessadas em atuar nos mercados 

populares devem considerar a sustentabilidade dos mercados populares internacionais, nos quais 

a empresa possa atuar no longo prazo. Mesmo porque os prejuízos, caso a atuação internacional 

não seja bem sucedida, vão além dos financeiros, podendo prejudicar a marca da empresa em 

outros mercados internacionais e também no Brasil.   

 

Por outro lado, as empresas devem considerar também os benefícios de atuar nos mercados 

tradicionais, sendo que nos casos analisados neste estudo os executivos destacam a importância 

da fixação de suas marcas nos mercados reconhecidos, que também trazem benefícios de 
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aprendizado que é compartilhado pela matriz e subsidiárias. Assim, a atuação nos mercados 

tradicionais também deve ser analisada pelas empresas brasileiras, uma vez que impacta o 

sucesso da atuação nos mercados populares internacionais, assim como diferentes modelos de 

atuação e estratégias.  

 

Ao serem perguntados sobre os mercados populares com maior potencial para suas empresas, os 

executivos das empresas brasileiras analisadas destacam a Rússia, Índia e China, os grandes 

mercados populares. Entretanto, com exceção da Embraco e Perdigão, que atuam na China e na 

Rússia, todas as outras empresas declararam que é um grande desafio atuar nestes mercados. 

Cabe ressaltar que tanto Embraco, como Perdigão, não realizam vendas diretas ao consumidor 

final.  

 

Os executivos declaram que na Rússia a corrupção é alta, não há uma transparência dos negócios 

e o poder aquisitivo da população é muito baixo, inviabilizando a venda de produtos para 

concorrer com os produtos locais, representando um mercado de forte expansão, mas que ainda é 

relativamente incipiente. Na China, as regras protecionistas de mercado dificultam muito a 

entrada dos produtos, assim como uma supervalorização das marcas globais e a baixa renda 

disponível para o consumo, com uma concorrência local muito grande, com produtos muito 

baratos produzidos localmente. Na Índia, além da questão da renda, a cultura e os tipos de 

produtos demandados são muito diferentes, dificultando a entrada das empresas, sendo 

necessárias mudanças profundas nos hábitos de consumo da população. O nível de renda e 

concorrência local, assim como as leis protecionistas locais,  tornam a atuação na Índia muito 

difícil para as empresas brasileiras de bens de consumo ou fornecedoras de componentes para 

bens de consumo.   

 

Os resultados da pesquisa estão de acordo com os resultados encontrados por Cardoso (2005), 

que identificou que o grupo de países formado por China, Índia, Rússia, além de Indonésia e 

Tailândia têm alta distância geográfica e cultural do Brasil, grandes mercados internos e alta 

distância cultural e administrativa interna ao grupo. Estes países não têm características culturais 

e administrativas comuns em relação ao Brasil e a grande distância geográfica entre o Brasil e 

estes países impacta bastante os custos dos produtos, em decorrência do alto dispêndio com 
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transporte além de outros aspectos da escalada de custos, tal como seguros. A forma que as 

empresas têm para atender a estes mercados é com produção local – como faz a Embraco, com a 

fábrica em Beijing.  

 

Outra questão levantada pelos executivos é a forte concorrência local nestes mercados, que na 

prática mostra-se muito desafiadora para as empresas internacionais, incluindo as empresas 

brasileiras. Segundo Khanna e Palepu (2006), as empresas estrangeiras muitas vezes hesitam em 

adaptar seus produtos, serviços e comunicação para atender preferências locais, sobretudo porque 

as oportunidades em um país destes tendem a ser relativamente modestas e arriscadas. Por outro 

lado, as empresas locais não enfrentam as mesmas limitações, sobretudo porque atuam em 

poucos mercados e quando elevam a qualidade de seu produto ou serviço, estas empresas 

conseguem atender a clientes domésticos tão bem quanto, ou até melhor, do que as empresas 

estrangeiras, inclusive grandes multinacionais, representando forte concorrência nos mercados 

populares. 

 

Os resultados mostram que as empresas atendem os mercados da América Latina com sucesso e 

crescimento. Além disto, o Boticário e Perdigão já também atendem com sucesso países da 

África e do Oriente Médio, que representam excelente potencial para as empresas brasileiras.  

 

Segundo Cardoso (2005), o grupo de mercados de bens populares composto por países latino-

americanos Argentina, Colômbia, México, Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, Uruguai e Bolívia 

tem grande proximidade cultural e geográfica em relação ao Brasil. Alguns, no caso dos países do 

Mercosul, também tem proximidade administrativa. Devido à proximidade cultural e geográfica, 

estes mercados são receptivos aos produtos brasileiros, muitas vezes considerando-os de melhor 

qualidade que os produzidos localmente. Ainda segundo Cardoso (2005), os países Turquia, 

Argélia, Arábia Saudita e Irã apresentam alta distância geográfica e cultural relativa ao Brasil. 

Entretanto este grupo guarda grandes semelhanças internas, sendo um grupo que exige 

modificações  nos modelos de negócios, produtos, comercialização e outras variáveis. É um 

grupo grande, que pode permitir que empresas brasileiras obtenham economias de escala 

suficientes para realizar as alterações recomendadas aos produtos, de tal forma a atender estes 

mercados populares. É o que tem feito a Perdigão e O Boticário nestes mercados. 
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Desta forma, conclui-se que os grandes mercados populares Rússia, China e Índia representam 

um grande desafio para atuação das empresas brasileiras, assim como para as empresas com 

origem em países desenvolvidos, conforme detalhado na literatura. 

 

Existem dificuldades para as empresas brasileiras entrarem e atuarem nestes mercados, sendo 

mercados mais fáceis de serem atendidos por empresas com operação nestes países e por 

empresas que atendem clientes empresariais. É mais difícil atender o consumidor final nestes 

mercados, tendo somente operações comerciais locais. Já os mercados da América Latina, África 

e Oriente Médio representam um potencial interessante para investimentos das empresas 

brasileiras, principalmente para as que não têm operações produtivas internacionais.   

 

Estes resultados foram observados a partir da atuação de seis grandes empresas brasileiras, que 

têm um histórico de atuação internacional bem sucedida e atuam com operações comerciais ou 

produtivas no exterior, em mercados populares. Porém, estes resultados tornam-se ainda mais 

significativos se pensarmos nas empresas brasileiras de pequeno e médio porte que fabricam e 

comercializam produtos populares, uma vez que estes desafios inviabilizariam a atuação destas 

empresas no âmbito internacional, em mercados como China, Índia e Rússia, devido à falta de 

escala adequada, custos relativamente altos e concorrência local. Por outro lado, estas empresas 

brasileiras deveriam considerar a atuação na América Latina, África e Oriente Médio.  

 

Todas as empresas analisadas consideram fatores tradicionais na escolha de seus mercados: 

potencial do mercado, PIB, renda  e tamanho da população. A concorrência e os fatores culturais 

também são considerados para a escolha dos mercados de todas as empresas. Adicionalmente, 

fatores como estabilidade político-econômica, ambiente institucional  e transparência dos 

governos locais são considerados.  

 

Tendo em vista estes resultados, é importante que as empresas brasileiras, ao considerarem sua 

atuação nos mercados populares, analisem cuidadosamente cada uma destas variáveis de renda, 

PIB, tamanho da população, estabilidade político-econômica, ambiente institucional, 

transparência do governo, assim como os hábitos de consumo e fatores culturais. Estas últimas 
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variáveis são muito relevantes pois embora um mercado tenha condições de renda semelhantes à 

do Brasil, os hábitos culturais e de consumo podem ser tão diferentes que inviabilizem a atuação 

de empresas brasileiras, tendo em vista os produtos ou serviços a serem comercializados, como o 

caso da Embraco na Índia, onde os refrigeradores são utilizados por uma parcela limitada da 

população e para produção de gelo, não para preservação dos alimentos. 

 

Todas as empresas analisadas no estudo atendem, em algum grau, o segmento de baixa renda no 

Brasil e também nos mercados populares internacionais nos quais atuam, embora nenhuma destas 

empresas atue exclusivamente no segmento de baixa renda, tanto no Brasil como no exterior.  

 

Todas as empresas analisadas trabalham com um mix de produtos que permite que a classe média 

e classe pobre nos mercados de bens populares internacionais sejam atendidos com produtos mais 

simples e baratos de suas linhas. As empresas O Boticário, Natura, Perdigão, Alpargatas 

(Havaianas) e AmBev também atendem às classes de mais alta renda nos mercados tradicionais, 

onde posicionam suas marcas e oferecem produtos premium, com uma linha mais sofisticada e 

cara. A Embraco atende o Brasil e países da América Latina com produtos mais simples e baratos 

e a Europa e EUA com produtos mais caros e sofisticados. O mercado da China é atendido com 

produtos sofisticados do ponto de vista tecnológico, sendo que os consumidores, mesmo os de 

baixa renda, têm preferência por refrigerados com conteúdo tecnológico sofisticado, com baixo 

gasto de energia e de ruído, sendo uma exceção aos casos analisados. 

 

A atuação nos mercados de alta renda, que são atendidos principalmente nos mercados 

tradicionais, é importante para a gestão da marca dos produtos, trazendo impactos positivos sobre 

as vendas no Brasil e também nos mercados populares internacionais. Como os consumidores 

populares valorizam a marca, conforme visto anteriormente, a atuação nos mercados de alta renda 

reforça o componente aspiracional do produto e gera um círculo virtuoso, inclusive fortalecendo 

a marca para que ela possa competir com os produtos locais, que via de regra são mais baratos e 

dificilmente as empresas brasileiras conseguem competir em alguns mercados populares somente 

via preços, ainda que vendendo os produtos para consumidores de baixa renda.  
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Estratégias para mercados populares internacionais 

 

A partir das análises dos casos pode-se dizer que as empresas devem praticar uma política de 

preços alinhada à sua estratégia na matriz, mas com adaptações aos mercados locais. De maneira 

geral, os preços praticados pelas empresas são mais baratos nos mercados internacionais de bens 

populares do que nos mercados tradicionais e são definidos com ajuda de um parceiro local, ou 

ainda pelos executivos locais que atuam nas subsidiárias. Nos mercados da China, Índia e Rússia 

os preços praticados pelos concorrentes locais são tão baixos que dificultam a atuação de 

empresas brasileiras, principalmente quando não há produção local. 

 

Daí a importância de fortalecer a marca dos produtos brasileiros no âmbito internacional, 

mesmo para competir nos mercados populares, junto às classes média e pobre, uma vez que desta 

forma a empresa passa a concorrer diretamente na categoria de produtos globais, onde as marcas 

internacionais são reconhecidas, e não somente com os produtos locais, que concorrem 

principalmente na base exclusiva dos baixos preços. Também as empresas evitam a concorrência 

no mercado informal, que segundo De Soto (2000) é muito forte nos mercados em 

desenvolvimento. A marca também é importante para fortalecer o caráter aspiracional dos 

produtos, reforçando suas vendas nos mercados tradicionais, mas também nos populares que são 

influenciados pelos mercados de alta renda. 

 

A comunicação local é importante e as empresas devem fazer adaptações da comunicação para 

os mercados locais, em maior ou menor grau, dependendo da empresa e setor de atuação. Nos 

mercados populares internacionais, além da adaptação da comunicação, também pode ser 

necessária a educação dos clientes para difundir os produtos, por meio da experimentação e 

indução da mudança de hábitos dos consumidores. Também nos mercados populares é 

importante uma comunicação adequada junto ao canal de distribuição, de tal forma a aproximar o 

produto do cliente, pois muitas vezes os consumidores pobres, e até de classe média, nos 

mercados internacionais de bens populares, não têm acesso aos grandes centros de compras das 

grandes cidades, daí a importância da comunicação próxima ao consumidor, no pontos de venda 

de varejo, ou nas vendas diretas.  Também com relação à comunicação os parceiros locais ou 
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executivos locais das subsidiárias têm um papel fundamental para que a empresa conheça os 

hábitos de consumo locais, tenha acesso às informações necessárias para que sejam feitas as 

adaptações  

 

Os mercados populares exigem que a empresa tenha uma capacidade de distribuição dos 

produtos de forma capilarizada, uma vez que nestes mercados a empresa precisa levar o produtos 

até o consumidor final em lugares longínquos e muitas vezes de difícil acesso, diferente dos 

mercados tradicionais, onde a distribuição fica mais concentrada. As empresas que vendem 

diretamente ao consumidor final podem utilizar parceiros internacionais para colocar seus 

produtos no mercado de forma adequada e atender aos consumidores, utilizar sistema de vendas 

diretas ou utilizar distribuição própria direta, sendo este último adequado quando a empresa já 

tem operação produtiva no país. As empresas brasileiras têm um forte conhecimento sobre esta 

dimensão, uma vez que já atendem aos mercados populares no Brasil e desenvolveram estratégias 

muito eficazes para distribuir seus produtos nas regiões mais difíceis e pobres do país, cujo 

acesso é bastante restrito.  

 

Com relação a produtos, nos mercados populares as empresas devem oferecer os produtos mais 

básicos, simples em relação aos produtos oferecidos nos mercados desenvolvidos, mais 

sofisticados e diferenciados, com produtos premium mais adequados ao perfil dos consumidores. 

Os mercados sofisticados têm uma necessidade de um mix de produtos mais sofisticado e 

diferenciado, ao passo que nos mercados populares é importante é a empresa oferecer linhas de 

produtos mais baratos, que permitam o acesso da população de baixa renda. Este modelo está 

alinhado à teoria da pirâmide de produto de Slywotzky e Morrison (1998), em âmbito 

internacional, assim como confirma a colocação de Wright e Cardoso (2000), que este modelo da 

pirâmide de produtos tem um papel estratégico para a empresa, que consegue atender às 

necessidades de diferentes consumidores, com diferentes estratos de renda.  

 

Cabe ressaltar que é difícil para as empresas brasileiras de bens de consumo desenvolverem 

produtos específicos para os mercados populares, devido ao componente cultural de cada 

mercado, independente de ser popular ou tradicional, não havendo uma escala suficiente com 

relação à atuação internacional das empresas brasileiras que justifiquem tais investimentos. 
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Entretanto, as empresas brasileiras conseguem fazer algumas adaptações para atender de forma 

mais adequada aos mercados internacionais, sendo que as maiores modificações são exigidas 

pelos mercados de alta renda, que têm características muito diferentes. Como as empresas já 

atendem aos mercados populares no Brasil, elas têm um mix de produtos adequado para atender 

também aos mercados populares internacionais, sem a necessidade de grandes adaptações.  

 

A inovação em  produtos é importante para as empresas estudadas, que buscam incorporar 

inovações que atendam à maioria dos mercados, tanto no Brasil como os mercados 

internacionais, mas não são possíveis adaptações específicas devido à escala insuficiente.  É 

interessante ressaltar que a teoria de London e Hart (2004), de que é necessária a participação de 

parceiros locais na inovação do conteúdo ou desenho de novos produtos adequados para os 

mercados populares, não se mostrou tão enfática no caso das empresas brasileiras. Pelo contrário, 

muitas das adaptações e inovações incrementais feitas nos produtos brasileiros foram para 

atender aos mercados tradicionais, mostrando que os produtos brasileiros são adequados para 

atender os mercados populares, sendo importante oferecer um mix adequado, que permita o 

acesso da população a estes produtos, que são praticamente os mesmos comercializados no 

Brasil. No caso de produtos com maior conteúdo tecnológico, a consideração feita por Prahalad 

(2005) se mostrou verdadeira com relação à necessidade de desenvolver soluções híbridas, com o 

uso de tecnologias avançadas, mas considerando uma infra-estrutura limitada.  

 

As inovações em processos são muito relevantes para as empresas que atuam nos mercados 

populares, uma vez que desta forma a empresa consegue reduzir gradativamente seus custos para 

competir em mercados onde os preços são mais baixos. Evidentemente que uma redução nos 

custos, incluindo os custos de produção, é importante para a competitividade das empresas 

atuando nos mercados populares, uma vez que os preços praticados nestes mercados são mais 

baixos e a empresa precisa ter os custos reduzidos para obter resultados sustentáveis. Por outro 

lado, estes custos também são muito importantes para a empresa competir nos mercados 

tradicionais, que são extremamente competitivos. Todas as empresas analisadas fizeram 

inovações e investimentos em seus processos, de tal forma a reduzir os custos, a partir das 

matrizes no Brasil, transferindo o conhecimento para as outras unidades de produção, tanto nos 

mercados populares, como também para manter a competitividade nos mercados tradicionais.   
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Não existe uma única forma de entrada que seja mais adequada para os mercados populares 

internacionais, pois a forma de entrada depende mais do tipo do produto,  oportunidades, 

condições do mercado local e estágio de internacionalização em que a empresa se encontra.  O 

importante é que a empresa tenha um profundo conhecimento do mercado local, por meio de um 

parceiro nos investimentos, ou com executivos locais atuando nas subsidiárias comerciais, ou 

ainda por meio da aquisição ou joint ventures, sendo que nos mercados populares, onde os dados 

disponíveis sobre o mercado são mais limitados e incompletos, havendo pouca disponibilidade 

das informações, estas parcerias para acesso às informações do mercado local são relevantes para 

o sucesso das empresas.  Cabe ressaltar que no caso das empresas brasileiras esta tendência 

também é relevante para a atuação nos mercados tradicionais, onde as parcerias também são 

importantes para o acesso e atuação nestes mercados. No caso de mercados como China, Rússia e 

Índia, onde há grande distância cultural e geográfica em relação ao Brasil e a concorrência local é 

muito forte, o mais adequado é a entrada de empresas brasileiras por meio de operação produtiva 

local, o que deve ser cuidadosamente avaliado pelas empresas, uma vez que estes mercados 

representam grandes riscos.  

 

Com relação à centralização dos processos e decisões, as empresas que atuam com operações 

produtivas nos mercados internacionais podem ter uma maior descentralização de suas atividades 

do que as empresas que atuam com operações comerciais, mas devem buscar um forte 

alinhamento junto à matriz para garantir que o modelo de negócios e a cultura da empresa 

estejam presentes em todas aos subsidiárias. Por outro lado, as empresas apenas com operação 

comercial no exterior têm os seus processos produtivos e as decisões diversas centralizados no 

Brasil. Desta forma, quanto mais avançadas nos estágios de internacionalização, mais 

descentralizadas são as empresas quanto a algumas decisões. Porém este fator independe da 

atuação entre mercados tradicionais ou populares, ocorrendo em diferentes graus, em ambos os 

mercados. 

 

Todas estas dimensões são importantes para a composição de um modelo de atuação das 

empresas brasileiras em mercados populares internacionais, mas cabe ressaltar algumas 
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dimensões estratégicas críticas para o sucesso, a partir dos dados primários coletados na 

pesquisa de campo, por meio de entrevistas com executivos das seis empresas analisadas.  

 

a. A importância do conhecimento e acesso ao mercado local (por meio de parcerias,  líder 

local, estruturas da empresa ou aquisição de empresas locais); 

 

b. Relevância da gestão da marca junto aos mercados internacionais, inclusive com impactos 

sobre o mercado brasileiro, sendo importante fixar as marcas de forma positiva nos mercados 

tradicionais, visando a alavancar a venda dos produtos não somente nestes mercado, como 

também nos mercados populares internacionais e mercado brasileiro, com características 

aspiracionais; 

 

c.  Importância de ter um mix de produtos com qualidade e adequado para atender a mercados 

populares e tradicionais conforme as necessidades dos consumidores e recursos disponíveis, 

oferecendo produtos mais simples e baratos nos mercados populares. Diferentemente das 

empresas multinacionais, que segundo Prahalad (2005) precisam inovar em produtos para 

atender aos mercados populares, as empresas brasileiras já têm um mix adequado. A 

qualidade é valorizada pelo consumidor popular, conforme destacado por Giovinazzo (2003) 

e Prahalad (2005), devendo ser uma preocupação constante das empresas;  

 

d. Inovações em produtos e principalmente em processos, com vistas a manter a empresa 

competitiva, reduzindo os custos de produção (principalmente para atuação nos mercados 

populares, mas que também é relevante para manter a empresa competitiva nos mercados 

tradicionais, onde a concorrência é muito grande); 

 

e. É importante que a empresa tenha um modelo de negócios bem definido e sustentável ao 

longo do tempo, com planejamento de longo prazo e estratégias de internacionalização claras 

e alinhadas à estratégia da empresa, para evitar prejudicar a marca; 

 

f. É importante que a empresa valorize  relações de longo prazo com os stakeholders, desde os 

clientes, até parceiros e investidores, no âmbito internacional, pois muito do sucesso 
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internacional, principalmente nos mercados populares, depende deste relacionamento que traz 

informações e acesso aos consumidores; 

 

g. Importância de fortalecer a cultura e os valores da empresa para o sucesso na 

internacionalização, principalmente quando a empresa caminha para os estágios mais 

avançados de internacionalização, sem perder de vista seus objetivos estratégicos. 

 

Conhecimentos 

 

Por fim, conclui-se que os conhecimentos desenvolvidos no Brasil são fundamentais para a 

atuação das empresas nos mercados populares internacionais. No caso dos mercados populares, é 

importante tanto a experiência, como o conhecimento técnico sobre o desenvolvimento de um 

mix de produtos adequado, já comercializado no Brasil e que também se adequa muito bem à 

renda da população nos mercado populares. Também para estes mercados é fundamental o 

conhecimento sobre distribuição e logística, que permite a entrega de produtos em mercados 

populares com infra-estrutura precária e capilaridade na distribuição, com difícil acesso aos 

consumidores. O conhecimento técnico e empírico das empresas sobre processos e redução dos 

custos também permite uma atuação bem sucedida nos mercados populares.  

 

Somente os conhecimentos técnicos não são suficientes para as empresas atuarem 

internacionalmente. A experiência, ou conhecimento empírico, são fundamentais e permitem que 

a empresa tenha competitividade nos mercados populares. Por outro lado, este conhecimento, 

levado aos mercados tradicionais, também é relevante para as empresas, embora para estes 

mercados as empresas muitas vezes tenham que desenvolver modelos de negócios diferentes, 

dadas as características do consumidor e os hábitos de consumo. Desta forma, pode-se concluir 

que a transferência do conhecimento desenvolvido no Brasil deve ser promovida para alavancar a 

competitividade das empresas.  

 

O conhecimento do mercado local também é essencial para que a empresa tenha o acesso ao 

mercado, consumidores e desenvolvimento da marca nos mercados locais, com todas as suas 

peculiaridades, devendo haver também uma transferência dos mercados locais para a matriz no 
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Brasil. Esta transferência é menos freqüente, sendo o contrário mais comum, mas a empresa deve 

promover esta troca de conhecimentos de forma estruturada, o que pode trazer grandes benefícios 

para a competitividade das empresas brasileiras no âmbito internacional. 

 

Um ponto relevante é que nos mercados internacionais a empresa pode testar novos produtos e 

novas abordagens sem prejudicar a marca, especialmente com marcas tradicionais de empresas 

atuando há anos no Brasil. Estas empresas têm uma forte preocupação em colocar novos produtos 

no mercado e com isto prejudicar os bons resultados alcançados, sendo que nos mercados 

internacionais há um menor compromisso com a tradição e a empresa pode testar novos produtos 

de forma mais livre, transferindo o aprendizado e os resultados obtidos para o mercado brasileiro 

e outros mercados internacionais.  

 

Neste item de conclusões foi respondido o problema de pesquisa da tese, com uma identificação 

das dimensões estratégicas críticas para atuação das empresas brasileiras nos mercados 

emergentes e como os conhecimentos adquiridos no mercado brasileiro impactaram 

positivamente a atuação das empresas brasileiras nos mercados populares internacionais, 

alavancando sua competitividade.  

 

Esta análise conjunta foi realizada a partir das variáveis definidas no referencial teórico, aplicadas 

a seis casos de empresas brasileiras que atuam no mercado popular brasileiro, assim como em 

mercados populares internacionais e permitiu que o problema de pesquisa da tese fosse 

respondido, também sendo feita a proposição de um modelo de internacionalização para 

empresas brasileiras nos mercados populares. O modelo de internacionalização é sintetizado na 

Figura 7 a seguir. 
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EEssttrraattééggiiaa  ppaarraa    

mmeerrccaaddooss  ppooppuullaarreess  
• Preços mais baixos 
• Comunicação junto ao  
canal de distribuição e promover  
experimentação 
• Gerenciamento da marca 
• Distribuição capilarizada, ampla  
e eficiente, com baixos custos  
• Mix de produtos com opções 
simples e baratas (produtos 
sofisticados nos tradicionais - 
pirâmide de produtos) 
• Poucas adaptações específicas nos 
produtos (inovações para atender à 
maioria dos mercados 
internacionais) 
• Inovações em processos para  
redução dos custos 
• Parcerias locais ou executivos 
locais para acesso ao mercado 
obtenção de  informações 
• Relações de longo prazo com 
stakeholders 
•Produzir localmente: China,  
Índia  e Rússia 

-Valorização da marca  
e fortalecimento do 
aspecto aspiracional 

 
-Sustentabilidade do 
modelo de negócios 

 
- Ampliação da  

competitividade no  
âmbito internacional 

e Brasil 
 

-Fortalecimento da  
cultura e valores da 

empresa 

 

MMoottiivvooss  ppaarraa  
IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaarr  

nnooss  MMeerrccaaddooss  
PPooppuullaarreess  

  
• Aumento das 
vendas   
 
• Aumento da 
rentabilidade - 
estratégia de longo 
prazo   
 
• Evitar aproveitar 
somente 
oportunidades 
esporádicas, de 
curto prazo  ou de 
caráter meramente 
operacional   

RReessuullttaaddooss    

Empresas  
brasileiras 

Conhecimentos desenvolvidos no Brasil: produtos e mix adequado ao mercado e faixa de renda, distribuição e logística 
eficiente em locais com infra-estrutura precária e grande capilaridade; processos e redução nos custos de produção, para ganhar 

competitividade. Conhecimento técnico é relevante, assim como o empírico, importante formatar um modelo estruturado de 
transferência de conhecimentos. 

Conhecimentos adquiridos nos mercados locais: estratégia de construção das marcas, inovações no portfólio de produtos, 
diferentes canais de distribuição, comportamento do consumidor e “testes” de novos produtos 

 

•Considerar outros fatores 
além da renda e potencial  
•Rússia, Índia e China 
representam grandes 
desafios: mais adequados 
para empresas em estágios 
avançados e setores que 
atendem a empresas  
• América Latina, África e 
Oriente Médio: potencial 
interessante para empresas 
brasileiras de bens de 
consumo 
•Considerar atuação em 
mercados tradicionais 
• Foco principal: 
segmentos de baixa renda 
em mercados populares e 
alta renda em tradicionais 

OOppççõõeess  ddee  MMeerrccaaddooss    
EE  SSeeggmmeennttooss    

Mercados  
Internacionais 

Figura 7 -  Modelo de internacionalização para empresas brasileiras em mercados populares internacionais 
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O modelo conceitual proposto neste trabalho foi elaborado a partir da integração da teoria sobre o 

tema e da análise estruturada das variáveis selecionadas realizadas junto a grandes empresas 

brasileiras atuando com sucesso em mercados populares no Brasil e no exterior, assim como em 

mercados internacionais tradicionais, destacando os elementos estratégicos principais para uma 

empresa brasileira atuar com sucesso nos mercados populares internacionais. 

 

Evidentemente, a aplicação deste modelo irá variar dependendo do porte da empresa, dos 

recursos disponíveis para investimento, do tipo de produto ou serviço comercializado e também 

do estágio de internacionalização em que a empresa se encontra. Porém, como é um modelo 

abrangente e geral, acredita-se que seja adequado para uma primeira análise por parte das 

empresas, desde que sejam feitas as ressalvas com relação a algumas das variáveis, conforme 

cada caso. 

 

A atuação de empresas brasileiras em mercados internacionais é um tema relativamente novo e 

pouco explorado na academia, da mesma forma que a atuação de empresas estrangeiras em 

mercados populares internacionais – os dois elementos principais que compõem esta tese. Neste 

estudo foram analisadas seis das mais importantes empresas internacionalizadas do Brasil, um 

conjunto extremamente significante de casos de sucesso, que poderão orientar o direcionamento 

de outras empresas brasileiras, ajudando-as a trilhar o sucesso no âmbito internacional, 

principalmente junto aos mercados internacionais de bens populares, de forma sustentável e bem 

sucedida.  

 

 

8.2. Recomendação de estudos futuros  

 

O trabalho carrega limitações teóricas e metodológicas, mas ainda assim pode ser muito útil 

como um primeiro passo para que a academia possa compreender melhor o fenômeno de 

internacionalização das empresas brasileiras em mercados populares, assim como contribui para 

que as empresas possam pensar de forma mais estruturada nesta questão, tendo elementos 

organizados, ainda que não estejam totalmente completos, para uma análise inicial sobre a 
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possibilidade de internacionalização com sucesso nestes mercados, de forma rentável e com 

sustentabilidade no longo prazo.  

 

Embora o estudo contemple uma vasta literatura sobre o tema de internacionalização de 

empresas, ainda é muito recente o tema de internacionalização nos mercados populares 

internacionais, sendo necessário lançar mão de uma literatura que contorna o tema, pela falta de 

uma literatura mais precisa.  A própria definição de mercados populares internacionais não está 

consolidada, tendo sido necessária uma análise aprofundada sobre conceitos relacionados – 

mercados emergentes, países emergentes, mercado de bens populares – com o intuito de utilizar 

uma definição adequada, a partir da qual foi desenvolvido o referencial teórico. Foi feito um 

esforço no sentido de minimizar esta limitação referente aos aspectos teóricos, por meio de uma 

busca e análise detalhada de assuntos relacionados ao tema. 

 

Por outro lado, a abordagem metodológica não permite uma generalização dos resultados obtidos, 

uma vez que foram analisados seis casos de empresas que atuam no mercado internacional de 

bens populares, selecionadas de forma intencional, como é inerente ao método de múltiplos casos 

definidos para o estudo. A seleção destas empresas não foi tarefa fácil, dado o pequeno número 

de empresas que atuam no âmbito internacional e o caráter estratégico abordado na pesquisa. Por 

outro lado, a riqueza dos detalhes obtidos por meio da metodologia de casos permitiu a 

elaboração de um modelo teórico que poderá ser testado em diferente setores e negócios, até 

mesmo em empresas cujo capital de origem tem origem em outros países em desenvolvimento 

como o Brasil, fornecendo uma estrutura para que o modelo seja testado e aplicado em outras 

empresas,  por meio de estudos comparativos.  

 

Embora a metodologia de múltiplos casos utilizada no trabalho não permita a generalização dos 

resultados, mostrou-se bastante eficiente para o propósito desta pesquisa, que era de propor um 

modelo teórico. Cabe ressaltar que todos os passos do protocolo da pesquisa foram seguidos de 

forma estruturada, utilizando-se coleta de dados primárias e secundárias, análises longitudinais 

dos casos, análises cruzadas, princípios da grounded theory, identificação das sutilezas do caso 

(que em um primeiro momento parecem não oferecer informações diferenciadas sobre o tema) e 

confrontamento com o referencial teórico, de tal forma a identificar o modelo apresentado.  
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Esta é uma pesquisa com caráter exploratório, sendo que o tema está longe de ser esgotado,  e 

pode-se vislumbrar algumas pesquisas futuras a partir destas análises. Um primeiro caráter 

interessante seria o de aplicar este modelo teórico em grupos de empresas brasileiras, 

classificadas conforme o porte, setor de atuação e estágio de internacionalização em que se 

encontram. Com isto seria possível verificar se o modelo é adequado com relação a todas as 

variáveis, além de ser possível incorporar ajustes, tornando-o mais completo e abrangente. 

 

Outra análise interessante seria de comparar empresas brasileiras e empresas provenientes de 

outros países, fazendo um estudo comparativo, a fim de verificar se este modelo seria válido para 

empresas brasileiras ou se também seria adequado para empresas que atendem os mercados 

populares em seus respectivos países, uma vez que a teoria analisa muito mais os casos de 

empresas multinacionais de mercados desenvolvidos. 

 

Outra proposta seria aplicar o modelo de forma mais abrangente a todas as empresas que atendem 

ao mercado popular no Brasil, independente do setor e porte, configurando um estudo de caráter 

mais quantitativo, a fim de testar as hipóteses geradas com as conclusões deste trabalho. 

 

Este é um tema ainda muito novo e pouco explorado, havendo espaço para diversas pesquisas e 

contribuições adicionais, que poderão trazer novas informações ao âmbito acadêmico e contribuir 

para que as empresas brasileiras sejam mais competitivas, aproveitando as oportunidades do 

âmbito internacional de forma sustentável, e gerando conhecimentos e experiências 

desenvolvidos internamente e que podem ser compartilhados pela organização para alcançar o 

sucesso global. 
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ANEXO A – ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Data Nome Empresa / Local Cargo 

19/07/06 João Lemos Embraco Snowflake  

Beijing - China 

General Manager  

19/07/06 Kao Chian Tou Embraco Snowflake  

Beijing -  China 

Corporate Sales Manager 

24/11/06 Sérgio Reinaldo 
Nogueira 

O Boticário  

São Paulo - SP 

Franqueado São Paulo e Portugal 

30/11/06 Roberto Garcia Neves O Boticário  

Curitiba - PR 

Gerente  de Internacionalização 

30/11/06 Paulo Dolsan O Boticário  

Curitiba - PR 

Coordenador de Operações 
Internacionais 

04/12/06 Jorge Rocha AmBev   

São Paulo - SP 

Diretor Internacionalização para 
América Latina Hispânica  

08/12/06 Renata Ribeiro Natura 

Cajamar - SP 

Diretora de Internacionalização 

06/03/07 Pedro Villares Natura 

Cajamar - SP 

Diretor de Operações Internacionais 
América Latina 

27/03/07 César Mastrocinque Embraco 

Joinvile - SC 

Gerente Planejamento Estratégico e 
Inteligência Competitiva 

28/03/07 Rosângela Santos Embraco 

Joinvile - SC 

Gestora Comunicação Corporativa e 
Responsabilidade Social 

28/03/07 Roberto Campos Embraco 

Joinvile - SC 

Diretor de Tecnologia 

24/05/07 Mário Sérgio do Prado Perdigão Agroindustrial 

São Paulo - SP 

Export Manager 

06/08/07 Carlos Aususto Roza Alpargatas  

São Paulo - SP 

Gerente de Exportação Havaianas 

14/08/07 Carla Schmitzberger Alpargatas  

São Paulo - SP 

Diretora Havaianas 
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ANEXO B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

BLOCO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE E DA EMPRESA 

 

1. Dados do Respondente 

a) Nome do respondente 

b) Cargo na organização 

 

2. Dados da Empresa 

a) Nome da empresa 

b) Faturamento da empresa 

c) Missão, visão e valores da empresa 

d) Mercados populares internacionais  nos quais a empresa atua  

e) Mercados internacionais tradicionais nos quais a empresa atua 

 

BLOCO 2 – MOTIVOS PARA ATUAÇÃO NOS MERCADOS INTERNACIONAIS DE 

BENS POPULARES 

 

a. Tendo em vista alguns fatores motivadores para a empresa atuar em países com  mercados 

populares, indique o fator que considera mais importante: 

(   ) Aumento das vendas, com acesso a mercados de grande porte já estabelecidos 

(   ) Estabelecer posição, mesmo pequena, em mercado de grande potencial de crescimento 

(   ) Atualização da empresa com relação a novas tecnologias e produtos  

(   ) Diminuição do risco das variações cambiais  

(  ) Aproveitamento de economias de escala com utilização da capacidade de plantas produtivas  

(   ) Ampliação das opções de manobras estratégicas para a empresa  

(   ) Atendimento das necessidades operacionais, assegurando o acesso a bens de capital, 

matérias-primas, uso de tecnologia ou sistemas logísticos 

(   ) Aproveitamento da mão-de-obra de baixo custo 

(   ) Utilização de incentivos oferecidos pelos governos locais  

(   ) Aproveitamento de uma oportunidade de curto prazo e rápido retorno 

(   ) Outros fatores: _________________________________________________ 
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b. Comente sobre os motivos para internacionalização da empresa nos mercados de bens 

populares, comparativamente aos tradicionais. 

 

BLOCO 3 – ESCOPO GEOGRÁFICO E DE SEGMENTO  

 

Como a empresa seleciona os mercados nos quais irá atuar (países ou regiões nos quais a empresa 

está envolvida), assim como a localização de atividades? 

 

Quais os segmentos atendidos pela empresa? Considere os potenciais mercados internacionais de 

bens populares e os mercados tradicionais, assim como no Brasil. 

 

BLOCO 4 – DIMENSÕES ESTRATÉGICAS  

 

Como se caracterizam as estratégias das empresas para cada uma das dimensões abaixo, tendo em 

vista a atuação nos mercados populares internacionais e nos mercados tradicionais? 

 

Preços - dimensão sobre os preços praticados pela empresa, podendo haver uma maior ou menor 

autonomia de decisão dos preços nos países em que se atua, com relação à matriz. Faça 

comentários sobre a dimensão de preço para a empresa, considerando: 

• As decisões de preços praticados nos mercados populares provêm de ações integradas entre 

os países e a matriz, ou há a possibilidade dos preços serem definidos de forma autônoma nos 

mercados populares locais? 

• Qual foi a necessidade de adaptação dos preços aos mercados locais e como foi possível fazê-

lo? 

• A estratégia de precificação considera as possibilidades de realizar o preço predatório (uso da 

variável preço como uma arma competitiva para colocar os competidores fracos fora do 

mercado), precificação multipontos (estratégias em um mercado que impactam os preços dos 

concorrentes em outro mercado) e  curva de experiência? 

• Qual a necessidade de adaptação da relação preço-desempenho nos mercados populares? 
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• Qual o grau de participação de agentes locais na determinação de preços? Quais agentes 

participaram e como foi executada esta participação? 

• Como são feitas as considerações de regulamentações internacionais ou locais nos países de 

atuação, principalmente por políticas antidumping e políticas que promovem a 

competitividade em determinados países e/ou setores? 

 

Promoção - dimensão sobre a abordagem de marketing com relação a marcas, propaganda, de 

forma a atingir o cliente nos mercados locais, frente à concorrência, há possibilidade de 

uniformizar a promoção ou torná-la local.  Faça comentários sobre a dimensão de promoção para 

a empresa, considerando: 

• Qual a abordagem de marketing quanto à identificação da marca, propaganda e publicidade 

nos mercados locais? (pode seguir uma linha uniforme da empresa ou ser adaptada 

localmente, de forma a atender características locais, como por exemplo os investimentos 

adequados em propaganda, a forma de atingir o cliente e a percepção da marca); 

• Qual a necessidade de investimentos em educação, com eventuais mudanças na interface 

entre o produto e os clientes e acesso aos clientes inovadores que possam divulgar o produto 

da empresa no mercado local? 

• Como são obtidas as informações sobre os clientes locais, assim como as informações para a 

divulgação do produto no mercado local? 

• Como é incorporada a necessidade de compreender o comportamento do consumidor e  a 

cultura local?   

 

Canais de distribuição - tão logo a empresa escolha um canal de entrada adequado para o país 

de atuação, deve determinar como distribuir o produto dentro do mercado de outro país. Faça 

comentários sobre a dimensão de distribuição para a empresa, considerando: 

• Quais os fatores que influenciam na decisão de canais de distribuição, tais como a natureza 

dos produtos, gostos e hábitos de compra do consumidor, concorrência no mercado e opções 

de transporte? 

• Como a empresa buscou por sistemas de distribuição efetivos, adequados às peculiaridades 

dos mercados populares, e de baixo custo e quais são estes sistemas? 
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• Quais parcerias com canais de distribuição locais foram efetivas para o processo de 

internacionalização da empresa? 

• É feito algum apoio aos canais de distribuição locais como forma de promover o produto 

junto ao consumidor dos mercados populares, em substituição ou complementação às formas 

tradicionais de promoção do produto? 

• Qual a estrutura dos sistemas de distribuição da empresa - quanto à sua concentração ou 

fragmentação, quanto ao número de intermediários entre a empresa e o consumidor e a 

exclusividade dos canais de distribuição nos mercados populares em que se pretende atuar? 

 

Produtos e serviços -  esta dimensão indica quais produtos ou serviços a empresa deve oferecer, 

considerando a qualidade dos produtos, seu grau de padronização (extensão direta ou adaptação 

do produto) e a funcionalidade do produto no país de utilização. Faça comentários sobre a 

dimensão de produtos e serviços para a empresa, considerando: 

• Como foi feita a escolha e execução da padronização dos produtos/serviços em âmbito 

internacional, vis a vis a necessidade de avaliação da funcionalidade dos produtos nos 

mercados locais?  

• Qual o grau de adaptação dos produtos à infra-estrutura dos mercados, vis a vis a construção 

de novas soluções (produtos / serviços)? 

• Qual a qualidade dos produtos e serviços oferecidos para mercados populares, de forma a 

adequá-los às necessidades e restrições de renda dos mercados populares? 

• Quais os serviços agregados a produtos, em termos de quantidade e qualidade? 

• Qual o grau de participação de parceiros locais na adaptação do conteúdo ou desenho de 

novos produtos adequados para os mercados populares? 

 

Inovação e tecnologia - dimensão sobre o desenvolvimento e utilização de inovação e 

tecnologia, sendo que a empresa pode utilizar tecnologia já disseminada ou desenvolver 

tecnologia adequada para os mercados de atuação, podendo haver um compartilhamento das 

inovações produzidas ou descentralização do desenvolvimento tecnológico. Faça comentários 

sobre a dimensão de inovação e tecnologia para a empresa, considerando: 

• A empresa utiliza tecnologias já disseminadas ou desenvolve de tecnologias  específicas? 

Quais as vantagens e desvantagens deste modelo utilizado? 
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• Como a empresa vem fazendo uso de soluções híbridas (tecnologias avançadas, mas com 

infra-estrutura limitada)? 

• Como a empresa tem desenvolvido sistemas de interface adequados a consumidores 

heterogêneos, freqüentes nos mercados populares? 

• Como tem ocorrido a ampliação de plataformas tecnológicas para incorporar particularidades 

dos mercados populares? 

• O desenvolvimento tecnológico e inovação podem ser compartilhados ou o desenvolvimento 

da inovação é feito localmente, com possibilidade de envolver parceiros locais, ou ainda por 

meio de redes de inovação? 

 

Formas de entrada nos mercados selecionados - dimensão sobre a entrada da empresa e  sua 

atuação nos diferentes mercados, esta escolha dependerá da natureza das vantagens específicas 

que a empresa tem ou espera ter no exterior, sendo que o nível e a natureza das vantagens 

específicas da empresa investidora determinam se a entrada será feita por meio de aquisições ou 

mediante novos estabelecimentos, ou uma variação destas alternativas. Faça comentários sobre a 

dimensão de forma de entrada para a empresa, considerando: 

• O que justifica a decisão pela forma de entrada nos mercados selecionada pela empresa? 

• Como a empresa tem procurado o entendimento do contexto social local, considerando 

informações advindas da sociedade civil, grupos comunitários locais e setor público e 

colaboração com parceiros não tradicionais que possam auxiliar ativamente na entrada da 

empresa no mercado popular e no desenvolvimento de capacidades locais, com 

compartilhamento de recursos e maximização dos benefícios econômicos? 

• Como a empresa tem buscado o desenvolvimento de capacidades locais? 

• Quais as necessidades de adaptação do trabalho às aptidões locais existentes? 

• Como as políticas de investimentos diretos estrangeiros dos diferentes países são 

consideradas? 

• Qual a decisão sobre o tempo de entrada nos mercados, sendo que  a empresa pode ter um 

papel pioneiro de atuação nos mercados populares ou ser uma seguidora, entrando mais 

tardiamente no mercado, sendo que há vantagens e desvantagens nestas duas situações, 

dependendo do setor e do mercado? 
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Processos de produção e custos - dimensão sobre processos, custos e estrutura produtiva da 

empresa ao longo de sua cadeia de valor, podendo as atividades ser concentradas no país de 

origem, distribuídas ou duplicadas em cada país. Faça comentários sobre a dimensão de processo 

de produção e custos para a empresa, considerando: 

• Quais soluções adaptáveis a diferentes mercados populares as empresas têm aplicado, de 

forma a melhorar o processo de produção, ganhar escala e reduzir os custos? 

• Como a empresa tem conseguido a redução dos recursos utilizados na produção, com 

sustentabilidade, atendendo aos grandes mercados populares sem provocar a destruição dos 

recursos naturais? 

• Quais são as principais inovações  de processos necessárias para atuação nos mercados 

populares? 

• Qual o grau de integração das atividades internacionais da empresa e que benefícios tem 

trazido para a estratégia de internacionalização nos mercados populares? 

 

Tendo em vista os condicionantes do ambiente externo em que a empresa se insere, quais são as 

dimensões estratégicas críticas para o sucesso das empresas nos mercados internacionais 

populares e tradicionais?  

 

Sendo as dimensões críticas aquelas que devem receber atenção contínua por parte de seus 

gestores, de tal forma a manter a empresa competitiva no mercado em que atua.  

 

BLOCO 6 – CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS  

Quais os conhecimentos empíricos e técnicos desenvolvidos no Brasil que são relevantes para a 

atuação das empresas junto aos mercados internacionais de bens populares?  E os conhecimentos 

desenvolvidos internacionalmente que são utilizados nos mercados internacionais e no mercado 

interno?  


