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RESUMO

Este estudo tem por objetivo identificar a utilização dos elementos constituintes da
marca país nos esforços de comunicação de empresas brasileiras internacionalizadas.
Busca-se examinar se há indústrias que evitam a utilização destes elementos e outras
que os utilizam como diferencial em relação aos competidores. Como metodologia para
atingir o objetivo proposto, utiliza-se uma pesquisa qualitativa para avaliação da
comunicação no exterior, por meio de websites internacionais, de diversas empresas
brasileiras que efetuaram seus processos de internacionalização. Foram coletadas
imagens nos websites internacionais das empresas pesquisadas, sendo que o tratamento
e análise dos dados foram realizados por meio de análise de conteúdo e análise
semiótica. Os resultados da pesquisa de campo apontaram que muitas empresas
brasileiras que atuam no exterior não possuem websites nos países nos quais atuam. As
empresas que desenvolveram websites internacionais utilizaram os elementos da marca
país, em relação ao Brasil, porém numa proporção e frequência distintas em relação ao
estudo sobre marca país adotado para a pesquisa. Outros resultados foram percebidos no
que diz respeito às indústrias que utilizam os elementos da marca país. Foram
percebidas indústrias com maior propensão a utilizar estes elementos e outras que
evitaram a utilização dos elementos da marca país. Não foi possível estabelecer com
clareza, por meio do estudo, se as empresas brasileiras utilizam, de forma consciente, os
elementos da marca país como um fator de diferenciação frente a seus concorrentes nos
mercados internacionais. Os resultados da pesquisa, no entanto, não poderiam ser
generalizados, pois não foram pesquisadas todas as empresas brasileiras
internacionalizadas, sendo que estudos futuros poderiam ampliar o escopo desta
pesquisa. Porém, os resultados apontam tendências de utilização dos elementos
constitutivos da marca país, que podem proporcionar aos gestores de empresas
brasileiras, que já atuam ou que venham a atuar no exterior, um diferencial em relação
aos competidores internacionais.

Palavras-Chave: Marca, Estratégia de Marketing, Marca País, Comunicação
Internacional, Comportamento do Consumidor.

ABSTRACT

This study aims to identify the use of the components of the nation brand in
communication efforts of the internationalized Brazilian companies. Seeks to examine
whether there are industries that avoid the use of these elements and others, that use
them as differential with competitors. The methodology to achieve the proposed
objective uses a qualitative research to evaluate international communication, through
international websites of several Brazilian companies who made their
internationalization processes. Images in the international websites of the companies
studied were collected, and the processing and analysis of data were performed by
means of content analysis and semiotic analysis. The results of the field research
showed that many Brazilian companies operating abroad do not have websites in the
countries in which they operate. Companies that have developed international websites
used elements of nation brand in relation to Brazil, but in a different proportion and
frequency in relation to the study of nation brand adopted for the research. Other results
were seen with respect to the industries that use the elements of the nation brand.
Industries were perceived with greater propensity to use these elements and other
industries that prevented the use of elements of nation brand. Unable to clearly
establish, through study, whether Brazilian companies use, consciously, elements of
nation brand as a differentiator against their competitors in international markets. The
research results, however, could not be generalized because all internationalized
Brazilian companies have not been studied, and future researches could expand the
scope of this study. However, the results indicate trends of use of the elements of nation
brand that can provide managers of Brazilian companies that already operate or will
operate abroad, a differential relative to international competitors.

Keywords: Brand, Marketing Strategy, Nation Brand, International Communication,
Consumer Behavior
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1. INTRODUÇÃO

Esta dissertação visa identificar a utilização dos elementos que constituem a
marca país na comunicação de empresas brasileiras no exterior. No panorama atual, são
pouco abrangentes os estudos referentes à marca país relacionados aos países
emergentes, bem como estudos relacionados ao impacto da marca país como potencial
elemento de diferenciação para as empresas dos países emergentes frente à concorrência
nos mercados globalizados.

Vários países emergentes - dentre eles o Brasil - passaram por intensas
mudanças econômicas nas últimas décadas e podem ser classificados como “países
recentemente industrializados”, tornando-se grandes exportadores de diversos produtos
(GHAURI; CATEORA, 2010).

Embora o Brasil seja a sétima economia do mundo (FMI, 2013), a maioria
das empresas brasileiras (bem como empresas de outros países emergentes) iniciaram
seus processos de internacionalização de forma tardia, em relação a empresas de países
desenvolvidos, principalmente aqueles com mais participação no comércio global:
EUA, Japão e Europa (BARTLETT; GOSHAL, 2000).

Existem diversos motivos capazes de influenciar os processos de
internacionalização das empresas brasileiras, entre eles as decisões ligadas ao
crescimento, consolidação, oportunidades de mercado e intenção

estratégica

(BARRETO; ROCHA, 2003; ROCHA et al., 2007; CASSANO et al., 2007).

Conforme os gestores de empresas sediadas em países emergentes iniciem
seus processos de internacionalização, devem estar atentos a seu potencial de atuação
global e adotar uma postura mais ativa no mercado internacional, explorando seus
recursos e competências capazes de proporcionar vantagens competitivas (BARTLETT;
GOSHAL, 2000).
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Uma forma de gerar vantagem competitiva real que uma empresa pode
desenvolver ao atuar em mercados globalizados é a construção de uma marca forte.
Uma marca solidamente construída e mantida pode representar um ativo significativo
para as empresas com pretensões de se tornarem internacionais e globais (PORTER,
2004).

Segundo a Interbrand (2013), as 10 marcas globais mais valiosas em 2013
estão posicionadas conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Marcas Globais mais valiosas - 2013
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marca
Apple
Google
Coca-Cola
IBM
Microsoft
GE
McDonald's
Samsung
Intel
Toyota

Valor (em bilhões de US$)
98,3
93,2
79,2
78,8
59,5
46,9
41,9
39,6
37,2
35,3

Fonte: Interbrand (2013)

O estudo anual realizado pela Interbrand adota uma série de critérios para
calcular o valor das marcas, como: perspectivas de negócio, percepção dos
consumidores e ambiente de mercado das marcas. De 2012 para 2013, houve mudanças
notáveis nas posições das marcas mais valiosas, sendo que a alteração mais expressiva
foi a da Coca-Cola, que perdeu o 1º lugar entre as marcas mais valiosas para a Apple,
que estava em 2º lugar. A Coca-Cola deteve o 1º lugar entre as marcas globais mais
valiosas por doze anos consecutivos.

As empresas de tecnologia têm apresentado crescimento e destaque
significativo no ranking das marcas globais mais valiosas, demonstrando que esta
parece ser uma tendência consolidada (Tabela 1). Pelo levantamento da Interbrand,
entre as 100 marcas globais mais valiosas de 2013, não aparece nenhuma marca
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brasileira. É feito um estudo específico para o mercado brasileiro, que revela as marcas
mais valiosas no país, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Marcas Brasileiras mais valiosas – 2013
Posição
Marca
1
Itaú
2
Bradesco
3
Banco do Brasil
4
Skol
5
Petrobras
6
Natura
7
Brahma
8
Antarctica
9
Vivo
10
BTG Pactual

Valor (em milhões de R$)
19,3
14,0
11,8
9,4
8,7
7,4
7,2
3,1
2,6
1,9

Fonte: Interbrand. 2013

Pelos valores apontados na Tabela 2, percebe-se que as marcas brasileiras,
em relação às marcas globais mais valiosas, ainda estão em posição de menor destaque.
Destaca-se o fato que das 10 marcas brasileiras mais valiosas, três marcas pertencem à
mesma empresa, Ambev (Brahma, Skol e Antarctica). Duas empresas deste ranking são
empresas estatais ou com forte investimento do estado (Petrobras e Banco do Brasil).
Segundo o diretor da Interbrand Brasil, Alejandro Pinedo, falta às marcas brasileiras
maior visibilidade, reconhecimento e presença internacional (INTERBRAND, 2012).

1.1 PROBLEMA

Em função deste panorama, cabe compreender o papel efetivo das empresas
brasileiras que efetuaram seus processos de internacionalização, não apenas em relação
às estratégias quanto aos produtos e serviços vendidos nos mercados onde atuam, mas
também na forma como apresentam e comunicam sua marca e produtos/serviços nesses
mercados.

Assim, a questão apresentada neste estudo é:
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Como as empresas brasileiras que se internacionalizaram utilizam os elementos que
constituem a marca país em sua comunicação nos países onde atuam?

Para o desenvolvimento desta questão, vale relembrar os elementos que
constituem a marca país. Há vários fatores que influenciam na construção da imagem da
marca de um país, como: conteúdo e difusão das políticas internas e de relações
internacionais de cada governo; o comportamento de seus líderes e seus cidadãos no
exterior; a cobertura na imprensa; os países aos quais se associa; seu estilo ao competir
nos esportes e tipo de produtos e marcas que exporta, entre outros fatores (BEDBURY,
2002; ANHOLT, 2004; FAN, 2010).
A fonte de dados utilizada para determinar os elementos que constituem a
marca país, em relação ao Brasil, é o Nation Brands Index (2010), um estudo anual
conduzido pela GfK Roper Public Affairs and Corporate Communications em parceria
com Simon Anholt, reconhecido internacionalmente como uma das maiores autoridades
no assunto de marca país, regiões e cidades.

1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste estudo é identificar como as empresas brasileiras que se
internacionalizaram utilizam os elementos que constituem a marca país em sua
comunicação nos países onde atuam.

Como objetivos específicos, pretende-se:


analisar se a utilização dos elementos constitutivos da marca país configura um fator de
diferenciação para as empresas brasileiras, em relação a seus concorrentes;



identificar se existem indústrias mais propensas à utilização dos elementos constitutivos
da marca país e indústrias que evitam utilizar estes elementos.

Este estudo baseia-se nas empresas brasileiras que apresentam processos de
internacionalização. São utilizadas duas fontes de dados secundários para a definição
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das empresas. A primeira fonte de dados é o Ranking das Transnacionais Brasileiras
(FDC, 2013), que determinou as empresas brasileiras que efetuaram processos de
internacionalização, e que atuam no exterior, principalmente por meio de unidades
próprias. A segunda fonte de dados para definir as empresas estudadas é o estudo
realizado sobre franquias brasileiras internacionalizadas (ROCHA et al., 2012), efetuado
em parceria com a ABF - Associação Brasileira de Franchising.

1.3 JUSTIFICATIVA

Os estudos sobre marca país são derivados inicialmente dos estudos sobre
país de origem, que abordam como a imagem do país de origem dos produtos influencia
a percepção e avaliação dos consumidores em outros países. Os estudos conduzidos em
relação ao país de origem, inicialmente, procuraram isolar este aspecto na decisão de
compra dos consumidores (SCHOOLER, 1965; SCHOOLER; WILDT, 1968; LILLIS;
NARAYANA, 1974). Porém, o desenvolvimento de estudos posteriores demonstrou
que diversos outros fatores eram combinados ao país de origem na decisão de compra
dos consumidores, acrescentando maior complexidade ao assunto (BILKEY; NES,
1982).

Foram publicados estudos sobre marca país e o impacto no comportamento
do consumidor, relacionados a mercados desenvolvidos (KOTLER; GERTNER, 2002;
OLINS, 2002; PAPADOPOULOS, 2004; LAROCHE et al 2005). Porém, ainda não são
abrangentes os estudos referentes à marca país relacionados aos países emergentes e o
impacto da marca país como potencial elemento de diferenciação para as empresas
destes países frente à concorrência nos mercados globalizados. Daí a escolha por
desenvolver a pesquisa nesta área de atuação, que pode vir a agregar conhecimentos à
teoria do campo.

1.4 METODOLOGIA
Para este estudo definiu-se a utilização do tipo de pesquisa bibliográfica,
documental e de campo, com abordagem qualitativa, por tratar de fenômenos
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complexos, que envolvem diversos aspectos, mais facilmente observados por meio de
abordagens qualitativas (CARNEIRO; DIB, 2007).

A pesquisa de campo adotada consta da observação de websites de
empresas, por meio de análise de conteúdo e análise semiótica das imagens contidas nos
websites das empresas definidas no corpus da pesquisa.

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e entender o significado que
os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social. A análise indutiva dos dados
coletados e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados
fazem parte do processo de pesquisa qualitativa (CRESWELL, 2010).

1.5 ESTRUTURA

Este estudo divide-se em cinco capítulos: introdução, onde se delimita o
escopo da pesquisa e os objetivos; revisão teórica, subdividida em cinco subtópicos
(país de origem, imagem nacional/país, marca país, imagem de marca e comunicação
internacional da marca); abordagem metodológica; análise dos resultados e
considerações finais, conforme apresentado na Figura 1.
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Figura 1- Sequência da estrutura do estudo

Introdução, objeto de estudo, objetivos,
justificativa, estrutura do estudo

Cap. 1
Introdução

Revisão da literatura sobre país de origem e
imagem nacional/país, com conceitos e
estudos relacionados

Revisão sobre marca país , conceitos e estudos
relacionados

Cap. 2
Referencial Teórico

Revisão sobre imagem percebida da marca e
estratégias de comunicação de imagem da
marca

Aspectos metodológicos da pesquisa empírica:
tipos de pesquisa, seleção do corpus da
pesquisa

Coleta
dos
Dados

Análise
dos Dados

Conclusão
pesquisa
de campo

Conclusões, contribuições, limitações

Cap. 3
Abordagem
Metodológica

Cap. 4
Estudo
Empírico

Cap. 5
Conclusões,
Contribuições,
Limitações

Fonte: Adaptado de Rocha (2007)
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo visa apresentar os principais estudos realizados sobre país de
origem, imagem nacional/país, marca país, imagem percebida de marca e comunicação
internacional da marca. Cada um destes subtópicos aborda teorias importantes para o
desenvolvimento desta dissertação.

A Figura 2 apresenta o esquema proposto para o desenvolvimento do
capítulo.

Figura 2 - Esquema proposto para o desenvolvimento do Referencial Teórico

País de
Origem

Comunicação
Internacional
da Marca

Marca
País

Imagem
Nacional/
País

Imagem
Percebida de
Marca

Fonte: Autora (2013)

No subtópico país de origem, levantam-se os primeiros estudos realizados
sobre o tema e o desenvolvimento das pesquisas e teorias no campo. Na sequência,
buscam-se referenciar os conceitos ligados à imagem nacional/país, com vista a
apresentar as linhas de estudo referentes ao tema.
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Dos estudos relacionados ao país de origem surgiram, mais recentemente, as
pesquisas sobre marca país. No subtópico referente à marca país são abordados os
principais autores e os trabalhos mais expressivos desenvolvidos em quase duas décadas
de pesquisas.

Por fim, nos subtópicos imagem percebida de marca e comunicação
internacional da marca, são apresentados os conceitos relativos à construção,
gerenciamento e manutenção de marcas, identidade de marcas e as principais estratégias
de comunicação ligadas à internacionalização de marcas.

2.1. PAÍS DE ORIGEM

Pode-se definir país de origem como o efeito que o país de origem de um
produto ou serviço tem na atitude e comportamento de compra dos consumidores
(DINNIE, 2008). Desde a década de 1960, quando Schooler (1965) efetuou um estudo
específico sobre o comportamento de compra de consumidores de produtos estrangeiros
na Guatemala, os estudos sobre os efeitos do país de origem têm recebido a atenção dos
especialistas de marketing, nas definições de estratégias internacionais e globais de
lançamento e manutenção de produtos e serviços.

Este é um tema intensamente estudado nos últimos cinquenta anos.
Papadopoulos; Heslop (2002) levantaram cerca de 750 estudos sobre país de origem.
Peterson; Jolibert (1995) consideraram que o país de origem é um dos fenômenos mais
amplamente estudados da literatura de negócios internacionais, marketing e
comportamento do consumidor. Podem-se encontrar várias meta-análises sobre o tema
(BILKEY; NES, 1982; PETERSON; JOLIBERT, 1995; VERLEGH; STEENKAMP,
1999, PHARR, 2005).

A importância da imagem do país de origem na decisão de compra dos
consumidores é significativa e, tanto empresas como países subutilizam as estratégias
de marketing baseadas no país, além de direcionar de forma inadequada o entendimento
a respeito do gerenciamento da imagem dos países (PAPADOPOULOS; HESLOP,
2002).
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Os estudos iniciais sobre efeitos do país de origem buscaram estudar o país
de origem como elemento isolado na decisão de compra do consumidor (SCHOOLER;
WILDT, 1968; BAUMGARTNER; JOLIBERT, 1978; LILLIS; NARAYANA, 1974).

Para diversas categorias de produtos, o país de origem desempenha um
importante papel como um elemento diferenciador que é avaliado pelos consumidores:
perfumes da França, whisky da Escócia, relógios da Suíça, moda da Itália, eletrônicos do
Japão e café da Colômbia. Estes são exemplos de como a percepção entre o produto e o
país de origem podem se combinar numa imagem estereotipada na avaliação dos
consumidores, sendo que esta avaliação pode ser tanto positiva quanto negativa
(DINNIE, 2008). Estudos têm examinado a categorização das marcas e produtos pelo
consumidor, especificamente em relação ao país de origem da marca/produto
(MAHESWARAN,1994; AGARWAL; SIKRI 1996; LEE; GANESH 1999).

A avaliação dos consumidores leva em consideração uma série de fatores
em relação ao país de origem. A familiaridade que o consumidor possui em relação ao
país (NAGASHIMA, 1970, WANG; LAMB, 1983); as informações prévias que possui
sobre um determinado país, como suas características demográficas (WALL; HESLOP,
1986) e suas características culturais (TAN; FARLEY, 1987). Esta categorização de
produtos feita pelos consumidores não é estendida a todas as categorias. O estudo de
Bilkey; Nes (1982) foi determinante ao levantar a existência de vieses na avaliação do
consumidor em relação a um produto estrangeiro, quando apenas um item extrínseco é
analisado (país de origem).

Han (1989) chamou de efeito halo à relação que se estabelece quando o
consumidor possui pouca familiaridade com a categoria de produtos. Desta forma, o
conhecimento sobre o país teria um efeito de halo na avaliação e atitude do consumidor
para com o produto, afetando indiretamente as atitudes em relação ao produto, por meio
das crenças e estereótipos sobre o país de origem. Neste estudo, Han (1989) examina
que ao contrário do efeito halo, quando o consumidor possui grande familiaridade com
a categoria de produtos, a avaliação do país de origem passa a fazer parte do construtoresumo (também denominado como “sumário”), que é a forma pela qual o consumidor
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organiza as informações por partes e que podem afetar diretamente as atitudes em
relação ao produto.

A partir da década de 1980, os estudos da área passaram a incorporar, além
do efeito do país de origem, outros elementos intrínsecos (ligados diretamente ao
produto), importantes para a decisão de compra do consumidor: qualidade, design e
desempenho do produto, bem como o gerenciamento da marca, preço, comunicação e
distribuição (ERICKSON et al, 1984; JOHANSSON et al, 1985; ETTENSON et al,
1988; CHAO, 1998; THORELI et al,1989; HONG; WYER, 1989;

D’ASTOUS;

AHMED, 1992, LIEFIELD, 1993).

Em função da globalização, da necessidade das empresas em obter ganhos
de escala, de reduzir custos de fabricação e mão de obra, diversas empresas passaram a
desenvolver novas estratégias para fabricação de seus produtos. Cada vez mais, torna-se
comum encontrar produtos que foram projetados num país, cujas partes foram
fabricadas em outro país e que são montados num terceiro país. São os chamados
produtos híbridos. Desta forma, foram introduzidos novos elementos para o estudo do
efeito do país de origem.

Foram desenvolvidos estudos que passaram a decompor o construto país de
origem em país de design, país de montagem, país de fabricação e país de fabricação de
partes/peças, buscando avaliar a percepção do consumidor (HAN; TREPSTRA,1988,
HAN,1989, JOHANSSON,1989,1997, ETTENSON; GARETH,1991, LI; MONROE,
1992, CHAO,1993, PETERSON; JOLIBERT,1995, AL-SULAITI; BAKER, 1998,
GRANZIN; OLSON,1998, INSCH; McBRIDE,1998, KOCHUNNY et al,1993,
GURHAN-CANLI; MAHESVARAN, 2000, SRINIVASAN et al,2004). Com base
nestes estudos, percebeu-se que o efeito país de origem continua importante na decisão
do consumidor, mesmo que ele não tenha muito clara a origem do produto de seu
interesse (ROTH; DIAMANTOPOULOS, 2009, MAGNUSSON; WESTJOHN;
ZDRAVKOVIC, 2011).

Os

estudos

sobre

país

de

origem

tornaram-se

crescentemente

multidimensionais, abrangendo a dimensão cognitiva, ligada aos conhecimentos que o
consumidor detém sobre um país (imagem baseada em conhecimentos prévios e
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estereótipos) (BLOCK et al, 1981, OBERMILLER; SPANGENBERG, 1989, HONG;
WYER, 1990, LI; WYER, 1994, SMITH, 1995, BLOEMER; BRIJS; KASPER, 2009).

As pesquisas também buscaram examinar a dimensão afetiva do consumidor
com o país de origem do produto/marca (uma revisão é apresentada em RIEFLER;
DIAMANTOPOULOS, 2007), bem como ligadas a afinidade (OBERECKER;
RIEFLER; DIAMANTOPOULOS, 2008) e animosidade (KLEIN; ETTENSON;
MORRIS 1998).

Além das dimensões anteriores (cognitiva e afetiva), foram desenvolvidos
estudos para avaliar a dimensão normativa. Pressões normativas também influenciam o
comportamento de compra do consumidor, como por exemplo, “compre produtos
locais” ou não compre do “inimigo”, que podem explicar inconsistências e
irracionalidades no comportamento de compra de consumidores (SHIMP; SHARMA,
1987, VERLEGH; STEENKAMP, 1999, AHMED et al, 2004).

Seguindo esta linha de estudos multidimensionais estão as pesquisas
relacionadas ao grau de etnocentrismo (ORTH; FIRBASOVA, 2003, BALABANIS;
DIAMANTOPOULOS, 2004) e cultura do país para onde o produto é exportado
(GURHAN-CANLI; MAHESWARAN, 2000, PARAMESWARAN; PISHARODI,
2002, INSCH; McBRIDE, 2004), conhecimento técnico sobre o produto por parte dos
consumidores, desenvolvimento de uma marca forte (independente do país de origem) e
influência dos dados demográficos dos consumidores (sexo, idade, classe social, etc...).
O Quadro 1 apresenta os principais trabalhos realizados sobre país de
origem no século XX, baseados na literatura, e mostra as evoluções e linhas de pesquisa
adotadas pelos estudiosos do tema.
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Quadro 1 - Conceitualização do construto País de Origem – século XX
AUTORES

Schooler (1965)

Schooler; Sunoo (1969)

Nagashima (1970, 1977)

CONCEITUALIZAÇÃO DO CONSTRUTO PAÍS DE
ORIGEM
Primeiro estudo na literatura sobre país de origem. Estabeleceu
que existe o efeito do país de origem, mas não investiga as
forças e direções dos efeitos do país de origem.
Investigaram as percepções dos consumidores de produtos
internacionais pelo contraste de rótulos nacionais versus
regionais. Ex: Made in América Latina.
Abordagem longitudinal para examinar a imagem de produto
"made in". Achados indicaram a natureza mais dinâmica que
estática da imagem do país.

Yaprak (1978)

Descobriu-se que tanto a imagem geral do país quanto os
atributos específicos do produto são estatisticamente
significantes para afetar as intenções de compra dos
consumidores.

Han (1989)

Demonstrou que a imagem do país pode ser usada pelos
consumidores nas avaliações de produtos tanto como halo
como um construto sumário.

Papadopoulos; Heslop
(1993)

Thakor; Kohli (1996)

Askegaard; Ger (1998)

Criticam o construto país de origem, quando se assume um
único local de origem para o produto. Propõem o termo
imagem do país do produto, a fim de levar em conta as
características multidimensionais dos produtos/marcas, bem
como os múltiplos lugares que potencialmente podem estar
envolvidos em um sistema de produção global.
Introduziram o conceito de origem da marca, definida como o
lugar, região ou país, pelo qual os consumidores percebem que
a marca pertence.
Argumentam que as análises de imagens ligadas a produtos e
seus lugares de origem podem usar um conjunto rico de
conotações e estereótipos quando usadas em abordagens
padronizadas. Propõem o conceito de imagem contextualizada
do produto-lugar, reconhecendo a importância do contexto
cultural de consumidores em avaliações de produtos

Fonte: Adaptado de Dinnie (2003)

Foram desenvolvidas pesquisas para determinar escalas capazes de
mensurar o efeito do país de origem em diversas dimensões, como o estudo longitudinal
de Nagashima (1970, 1977), que propunha uma escala de medidas para avaliar a
imagem dos produtos fabricados pelos países, composta por adjetivos bipolares em
cinco dimensões: preço e valor do produto, natureza dos serviços, publicidade e
notoriedade, design e perfil do consumidor.
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Pisharodi; Parameswaran (1992) desenvolveram um modelo de mensuração
utilizando três grupos de atributos: os atributos gerais do país, os atributos gerais dos
produtos de um dado país e os atributos específicos dos produtos de um determinado
país.

Outro estudo, de Martin; Eroglu (1993), com caráter multidimensional,
desenvolveu uma escala com três dimensões: política, econômica e tecnológica.

Com a entrada no século XXI, diversos estudos foram realizados com
críticas aos métodos para avaliar os efeitos do país de origem e principalmente críticas a
respeito da relevância deste construto ligado a atitude e comportamento do consumidor,
conforme destacado no Quadro 2.

Quadro 2 - Conceitualização do construto País de Origem - século XXI
AUTORES

Javalgi; Cutler; Winans
(2001)

Lenartowicz; Roth (2001);
Laroche et al (2003)

Parameswaran; Pisharodi
(2002)

Quelch (2003)

CONCEITUALIZAÇÃO DO CONSTRUTO PAÍS DE
ORIGEM

Abordam a escassez de estudos na literatura de país de origem,
que privilegia marketing de produtos tangíveis a serviços.
Examinaram os efeitos das subculturas internas ao país em
resultados de negócios, como oposto a muitos estudos prévios
de país de origem que implicitamente assumiram que os
mercados nacionais são compostos de consumidores
homogêneos.
Colocam que um entendimento da aculturação e outros
processos de assimilação de imigrantes devem ser avaliados
tanto em mercados domésticos quanto internacionais, em
sociedades culturalmente heterogêneas.

Preocupa-se com a geopolítica dos lugares no estudo do país
de origem

Chisik (2003)

Direciona a pesquisa de país de origem em direção à marca
país por meio do foco na vantagem comparativa reputacional
do país de origem.

Nebenzahl; Jaffe; Usunier
(2004)

Desenvolveram uma escala de classificação multidimensional
para a personificação da imagem país como forma de avaliar
produtos com vários países no sistema de produção, para uso
em estudos de país de origem.

Samiee; Shimp; Sharma
(2005)

Discutem o conhecimento real que os consumidores detém
sobre o país de origem de produtos estrangeiros e os vieses,
capazes de alterar a percepção dos consumidores sobre a
origem dos produtos.

14

Pharr (2005)

Apresenta um modelo holístico dos efeitos do país de origem,
baseado em uma série de antecedentes derivados culturalmente
e moderados tanto pelas características do produto quanto de
fatores individuais do consumidor.

Usunier (2006)

Objetiva levantar a discussão sobre a pesquisa de país de
origem em relação á relevância deste construto para os
consumidores atuais.

Roth; Diamantopoulos
(2009)

Buscaram inserir um novo construto: Imagem de país, para
auxiliar a explicar a importância das avaliações do país de
origem.

Fonte: Adaptado de Dinnie (2003)

Alguns estudiosos questionam a relevância do papel do efeito do país de
origem e enfatizam que houve uma excessiva valorização da importância do país de
origem em estudos que avaliaram apenas este aspecto extrínseco (NEBENZAHL;
JAFFE; USUNIER, 2004, SAMIEE,;SHIMP; SHARMA, 2005, PHARR, 2005).

Mesmo com as críticas relacionadas por alguns autores, os estudos sobre os
efeitos do país de origem mostram que este é um tema que embora tenha sofrido
variações ao longo do tempo, permanece sendo importante como um dos fatores que
auxiliam na determinação da atitude e decisão de compra de consumidores em todo
mundo.

2.2. IDENTIDADE NACIONAL/ PAÍS

Os estudos ligados à identidade nacional ou de um país são uma extensão
natural dos estudos relacionados ao efeito do país de origem.

Pode-se definir identidade nacional ou de um país como o conjunto de
aspectos relacionados à cultura, no mais amplo sentido – linguagem, literatura, música,
esportes, arquitetura e tudo que incorpora a alma de uma nação (DINNIE, 2002).

Para a efetiva construção de uma identidade nacional/país fortalecida, os
aspectos culturais devem ser levados em consideração como um dos principais
diferenciadores de uma nação. Língua, arquitetura, artes, música e manifestações
culturais, religião, tradições, festas e eventos populares, gastronomia e até esportes são
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elementos

que

diferenciam

e

criam

uma

identidade

nacional

única

(O’SHAUGHNESSY; JACKSON, 2000).

Em função dos fenômenos derivados da globalização, onde se encontram os
mais diversos produtos e serviços criados ou desenvolvidos em seu conceito em um
país, onde as partes e componentes podem ser feitos em países diferentes e o produto ou
serviço pode ser montado ou prestado num outro país, é importante desenvolver estudos
que busquem compreender e mensurar como as variações da identidade de uma nação
ou de um país, podem afetar a percepção e formam uma imagem final na mente dos
consumidores (SRINIVASAN et al., 2004).

A percepção dos consumidores sobre a identidade nacional/país é criada
com base em três construtos principais: o desenvolvimento econômico do país, o
sentimento geral em relação a seu povo e o desejo de uma conexão próxima com este
país específico ( PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002).

Para a construção de uma identidade nacional com forte significado e
abrangência, os governos utilizam diversos elementos em suas campanhas de difusão da
identidade nacional, como os elementos de representação do país: bandeira, brasão, hino
nacional (SMITH, 1991, DINNIE, 2002). Um exemplo vívido da importância destes
elementos pode ser visto por ocasião de competições esportivas, como as Olimpíadas,
onde há uma forte emoção nos atletas e pessoas de cada país que conquistam medalhas,
ao ver a bandeira do país ser hasteada e o hino nacional tocar durante a premiação.

Quanto mais o país divulga seus símbolos e elementos de representação,
mais os consumidores de outros países tenderão a criar familiaridade e reconhecer estes
símbolos; como a bandeira de um país no rótulo de um produto, ao lado da expressão
“made in” (JOHANSSON, 1989, LAROCHE et al., 2003).

Os principais pontos geográficos e turísticos de cada país são outro forte
componente da construção da identidade nacional/país e uma vantagem competitiva real
para as nações que objetivam manter metas elevadas de atração de turistas (PORTER,
1998). Dificilmente deixa-se de associar o Monte Fuji, a Torre Eiffel ou o Big Ben ao
Japão, França e Inglaterra, respectivamente.
16

O Quadro 3 apresenta as principais dimensões que compõem a identidade
nacional/ país.

Quadro 3 - Dimensões da identidade nacional/país
Dimensões da identidade nacional/país
Cultura
Subculturas de cada país
Homogeneidade cultural
Sistemas culturais
Símbolos culturais
Cultura popular
Cultura política
Linguagem

Autores
Bond et al. (2003)
Laroche et al. (2003)
Earley; Singh (1995)
Williams (1999)
Zielonka; Mair (2002)

Anderson (1991)
Williams (1999)
Kiely et al. (2001)
Zielonka; Mair (2002)
Aspectos regionais e nacionais
Schooler; Sunoo (1969)
Território histórico
Smith (1991)
Território (local de nascimento e residência) Cameron (1999)
Território claramente definido
Kiely et al. (2001)
Fuchs; Klingemann
(2002)
Cobban (1969)
Aspectos econômicos
Dornoff et al. (1974)
Sistemas econômicos
Earley; Singh (1995)
Sistemas políticos
Earley; Singh (1995)
Bond et al. (2003)
Fonte: Adaptado de Kubacki, Skinner (2007) e Dinnie (2008)

Pode-se avaliar pelo Quadro 3 que existem fatores que aparecem em vários
estudos, como a cultura e a linguagem. Pode-se dizer que a cultura é o mais intangível e
distinto elemento de uma nação ou população, apresentando a essência da identidade
nacional, por meio de seus componentes chave (literatura, música, artes plásticas etc.)
(DINNIE, 2008).

Alguns dos elementos chave da cultura promovem (mesmo que de forma
não planejada) a identidade nacional, como o caso da literatura, que apresenta elementos
que permitem traçar um caminho capaz de refletir, de forma rica e profunda, as
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características de um povo e a cultura de um país. Outro elemento que apresenta um
grande potencial para comunicar de forma positiva a identidade de uma nação é a
música. Por meio da música, é possível estabelecer o reconhecimento por parte de
outros povos da identidade de uma nação (caso do tango na Argentina ou do samba no
Brasil) (DINNIE, 2008).

Há elementos que são fatores centrais e contribuem para a construção do
senso de identidade nacional, além de despertar paixões, como o esporte. Por meio do
esporte, é possível sedimentar a identidade étnica e regional de uma nação. Sediar
eventos como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo da FIFA, oferece aos países sede
a oportunidade de divulgar e expandir a identidade nacional numa escala global (JUN;
LEE, 2007).

A linguagem está na raiz da formação da identidade nacional. Um exemplo
claro da importância da linguagem como elemento de unidade nacional pode ser
encontrado no Brasil, um país de grande dimensão territorial e cultura bastante
diversificada, porém com um fator unificador baseado na língua, que mesmo com
regionalismos, mantém-se a mesma para toda população (STREHLAU; CLARO;
LABAN, 2010).

Questões fundamentais em relação às características da identidade nacional
incluem o sentido de nação como uma comunidade imaginada, com tradições
inventadas. Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tacitamente aceitas, de natureza ritual ou simbólica, que visam
incutir valores e normas de comportamento, por meio da repetição (HOBSBAWM,
1984).
Este conjunto de práticas surge, de tempos em tempos, sempre que há
movimentos progressistas, que buscam romper com o passado, mas ainda assim,
mantendo uma ligação com ele. Desta forma, são criadas novas “tradições”, que passam
a incorporar o repertório social por meio da repetição, formando parte da identidade
nacional (HOBSBAWM, 1984).

A identidade nacional inclui uma ampla gama de elementos e dimensões
(cultura, linguagem, esportes, gastronomia, arquitetura etc.), que podem ser utilizadas
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por estrategistas de governos que buscam desenvolver campanhas específicas de
posicionamento da marca país, a fim de determinar uma marca país firmemente
enraizada na realidade e essência da nação (DINNIE, 2008).

2.3. MARCA PAÍS

Os estudos relacionados à marca país apresentam um foco de análise mais
amplo que os estudos sobre efeitos do país de origem e identidade nacional/país, no
sentido de não serem diretamente voltados para a percepção que os consumidores criam
sobre produtos/serviços, mas ampliam sua abrangência ao incluir dimensões como
turismo, investimento estrangeiro direto e buscam uma visão mais generalizada de
como as pessoas veem os países estrangeiros, independente de um objetivo imediato de
consumo. Certamente o referencial interno que cada pessoa desenvolve em relação aos
países estrangeiros irá auxiliar em suas decisões de consumo, porém este não é o foco
principal dos estudos sobre marca país.

Pode-se definir marca país como a soma total de todas as percepções de uma
nação na mente dos públicos de interesse internacionais, que podem conter vários
elementos como povo, lugar, cultura, linguagem, história, gastronomia, moda,
celebridades e marcas globais (FAN, 2010). A construção da marca país deve ser
baseada na realidade e essência do país, o que nem sempre é fácil de determinar
(KUBACKI; SKINNER, 2007).

Outra abordagem referente ao conceito de marca país, a define como um
procedimento de construção de plataformas positivas e um ambiente efetivo para que a
marca país possa competir num mercado global (GUDJONSSON, 2005). É possível
também definir marca país como a combinação multidimensional única de elementos
que proporcionam a uma nação relevância e diferenciação cultural para todos os seus
públicos-alvo (DINNIE, 2008).

Simon Anholt afirma que cunhou o termo marca país (nation brand/
branding) pela primeira vez em 1996, com o objetivo de demonstrar que as marcas dos
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países são semelhantes às imagens de produtos e marcas de empresas e que apresentam
a mesma importância.

Sem dúvida existem grandes diferenças entre países e empresas. As
empresas com marcas e produtos globais têm trabalhado de forma consistente seu
posicionamento e gerenciamento de marcas há décadas, atuando nos mais diversos
mercados mundiais.

Estudos sugerem que algumas das técnicas utilizadas pelas empresas para o
gerenciamento de marcas poderiam ser empregadas pelos países para promover,
posicionar e gerenciar a marca país (ANHOLT, 1998, BALMER; GRAY, 2003).

Uma das grandes diferenças entre países e empresas surge no momento de
decidir como e quem irá planejar e desenvolver o gerenciamento da marca. Ao passo
que nas empresas este processo é controlado e dividido entre matriz e subsidiárias, nos
países, diversos órgãos governamentais ou não, atuam (muitas vezes de forma
independente e com mensagens contraditórias) para o gerenciamento da marca país.

Órgãos de turismo promovem o país para turistas a lazer ou negócios;
agências de promoção ao investimento buscam apresentar o país a companhias e
investidores; relações culturais são construídas com outros países por intermédio de
institutos culturais que divulgam os produtos e serviços culturais e educacionais do país;
os exportadores do país promovem e divulgam seus produtos e serviços no exterior; o
Ministério das Relações Exteriores desenvolve suas políticas para outros países e com
isto gerencia a marca nacional como um todo (ANHOLT, 2007).

Estes são exemplos de como o governo e diversas entidades podem atuar de
forma ativa para o gerenciamento da marca país. Existem outros fatores que
desempenham um papel indireto na construção da marca de um país, como a atuação de
seus cidadãos no exterior (turistas, celebridades e funcionários do governo), o
desempenho de seus atletas nas mais variadas modalidades esportivas e a própria
atuação do governo nas questões internas referentes ao país. Todos estes fatores
influenciam na imagem que as pessoas de outros países irão construir a respeito de um
dado país (FAN, 2010).
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O gerenciamento da marca país, desenvolvido e implementado pelos
governos e entidades, objetivam prioritariamente fomentar três grandes fatores,
conforme relatado na literatura de marca país. Um dos fatores estudados diz respeito ao
crescimento das exportações de produtos de um dado país (DZENOVSKA, 2004,
PAPADOPOULOS, 2004, FLOREK, 2005, FLOREK; CONEJO, 2006, LOO;
DAVIES, 2006, RYAN, 2008).

Outros fatores estudados são

a atração de turistas estrangeiros

(BEVERLAND; LINDGREEN, 2002, GILMORE, 2002, NUTTAVUTHISIT, 2006) e a
busca por investimentos estrangeiros diretos (PAPADOPOULOS, 2004, FLOREK;
CONEJO, 2006).

Existem outros fatores relevantes que foram objeto de estudo no
gerenciamento da marca país, como os fatores históricos, culturais, políticos e sociais
(ANHOLT, 1998, OLINS, 2002, PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002, KOTLER;
GERTNER, 2002, FAN, 2006, WETZEL, 2006, WIDLER, 2007, RAWSON, 2007,
NAYIR; DURMUSOGLU, 2008).

Gudjonsson (2005) desenvolveu um mapa dos principais fatores de
influência da marca país, com objetivo de compreender os componentes dinâmicos de
uma nação e os canais que podem auxiliar a construir uma estratégia de comunicação
eficiente para uma nação.

Na Figura 3, o autor apresenta quatro categorias principais que afetam a
marca país: povo e cultura, governo e políticas, economia e empresas, geografia
(GUDJONSSON, 2005).
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Figura 3 - Mapa das categorias de influência da marca país
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Fonte: Gudjonsson (2005)

Cada uma das quatro categorias apresentadas no mapa são pilares para a
construção e manutenção da marca país. Povo e cultura são elementos chave para o
reconhecimento da marca país junto a populações de outros países. A forma como o
governo conduz suas políticas (internas e externas), bem como seu conjunto de leis e
regulamentações influenciam a percepção de outros povos.

Os fatores econômicos, ligados a recursos e riquezas geradas pelas empresas
e indústrias de um país, repercutem no exterior, por meio de exportações de produtos e
serviços, assim como para atração de investimentos. A categoria de geografia, com os
fatores natureza, recursos naturais e cidades são grandes pontos de atração para as
populações de outros países, na escolha de um país como destino turístico
(GUDJONSSON, 2005).
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As principais questões teóricas abordadas na literatura sobre marca país são
visualizadas no Quadro 4.

Quadro 4 - Abrangência das questões sobre marca país
ABRANGÊNCIA DAS QUESTÕES TEÓRICAS NA
LITERATURA SOBRE MARCA PAÍS

AUTOR

Definição dos conceitos e criação do constructo marca país
e sua evolução

Quelch; Jocz (2004),
Gudjonsson (2005), Fan
(2006,2010), Anholt (1998,
2007)

Comparativo de estratégias para o gerenciamento de marcas
por empresas e gerenciamento da marca país

Anholt (1998), Ollins (1999)
Balmer; Gray (2003), Anholt
(2007)

Gerenciamento da marca país sob enfoque do crescimento
de exportações

Dzenovska (2004),
Papadopoulos (2004), Florek
(2005), Florek,;Conejo (2006),
Ryan (2008)

Gerenciamento da marca país sob enfoque da atração de
turistas

Beverland; Lindgreen (2002),
Gilmore (2002), Nuttavuthisit
(2006)

Gerenciamento da marca país sob enfoque do investimento
estrangeiro direto

Papadopoulos (2004), Florek;
Conejo (2006)

Fatores relevantes no gerenciamento da marca país (cultura,
política, história e sociedade)

Anholt (1998), Ollins (2002)
Papadopoulos; Heslop (2002),
Kotler; Gertner (2002),
Domeisen (2003), Fan (2006),
Wetzel (2006), Widler (2007)
Rawson (2007), Kubacki;
Skinner (2007), Nayr;
Durmusoglu (2008)

Aspectos negligenciados na abordagem da marca país
Fonte: Autora

O'Shaughnessy; Jackson
(2000)

Mesmo que o governo de um país oriente e promova a longo prazo seus
esforços no sentido de implementar campanhas efetivas sobre seu país, não há certeza
que os objetivos de criar e consolidar uma marca país, de forma forte e positiva, sejam
alcançados. É importante manter um monitoramento da marca país, a fim de medir os
resultados das campanhas e ações realizadas.
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Algumas consultorias têm desenvolvido estudos sistemáticos com o
objetivo de mensurar a marca país em diversas dimensões, como o estudo da
Futurebrand, que elabora o Country Brand Index, com objetivo de analisar a marca país.

Outra forma desenvolvida para mensurar como a marca país é vista
internacionalmente foi criada por Simon Anholt, em 2005, com a elaboração de um
índice chamado Nation Brands Index.

Com o objetivo de determinar quais os elementos que constituem a marca
país, em relação ao Brasil, adotou-se como referência nesta dissertação, o Nation
Brands Index, um estudo anual conduzido pela GfK Roper Public Affairs and Media em
parceria com Simon Anholt.

Para a elaboração deste Index é realizada uma pesquisa de campo com
aplicação de questionário, que conta com a participação de cerca de 20 mil pessoas
entrevistadas online, com 40 perguntas sobre as percepções de cada entrevistado
referentes a seis dimensões que compõem a marca país.

A pesquisa visa mensurar a imagem da marca país de 50 países, conforme
destacados no Quadro 5.

Quadro 5 - Países Pesquisados no Nation Brands Index 2010

América do Norte: Estados Unidos, Canadá
Europa Ocidental: Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Irlanda, Escócia,
Suécia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suíça, Finlândia, Áustria, Luxemburgo, Flandres
Europa Central e Oriental: Rússia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Turquia,
Romênia, Eslováquia, Estônia, Lituânia
Ásia/Pacífico: Japão, China. Índia, Coréia do Sul, Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura,
Taiwan, Austrália, Nova Zelândia
América Latina: Argentina, Brasil, México, Chile, Peru, Cuba, Colômbia, Equador
Oriente Médio/África: Egito, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Irã, Arábia Saudita,
Angola, Quênia
Fonte: Nation Brands Index (2010)
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A pesquisa é realizada com respondentes de 20 países, como retratado no
Quadro 6.

Quadro 6 - Países que compõem o painel de respondentes - Nation Brands Index

América do Norte/Europa Ocidental: Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Suécia
Europa Central e Oriental: Rússia, Polônia, Turquia
Ásia/Pacífico: Japão, China. Índia, Coréia do Sul, Austrália
América Latina: Argentina, Brasil, México
Oriente Médio/África: Egito, África do Sul
Fonte: Nation Brands Index (2010)

Para as cerca de 20 mil pessoas entrevistadas nestes 20 países, a pesquisa
busca determinar como cada respondente avalia diversas dimensões ligadas a cada país
pesquisado. São feitas perguntas específicas ligadas a seis dimensões: Produtos,
Governança, Cultura, Pessoas, Turismo, Imigração e Investimento, para avaliação da
imagem da marca país. Cada dimensão é pesquisada com base em perguntas que
abordam diversos temas, conforme apresentado no Quadro 7.
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Quadro 7 - Dimensões Pesquisadas no Nation Brands Index

Intenção de compra de produtos fabricados nos países pesquisados
Exportações O país faz grande contribuição para inovação em ciência e tecnologia
O país é um lugar criativo com ideias de vanguarda
Categorias de produtos/serviços mais associadas a cada país
O país é competente e honestamente governado
Respeita os direitos dos seus cidadãos e os trata com equidade
Se comporta de forma responsável em relação à paz e segurança
Governança internacionais
Se comporta de forma responsável para proteger o meio ambiente
Se comporta de forma responsável para ajudar a reduzir a pobreza no
mundo
Adjetivos que descrevem com precisão o governo

Cultura

Pessoas

Turismo

Excelente em esportes
Tem um rico patrimônio cultural
É um lugar interessante/emocionante para cultura contemporânea, como
música, filmes, arte e literatura
Atividades culturais/produtos mais esperados deste país
Adjetivos que descrevem com precisão a cultura do país
Gostaria de uma pessoa do país como amigo próximo
As pessoas do país me fazem sentir muito bem-vindo
Pretensão de contratar pessoas qualificadas do país
Adjetivos que descrevem com precisão as pessoas
Viajaria para o país se dinheiro não fosse problema
Rico em belezas naturais
Rico em edifícios históricos e monumentos
Tem uma vida cosmopolita e atrações urbanas vibrantes
Palavras que descrevem com precisão a experiência de visita

Há vontade de viver e trabalhar por um período substancial
Lugar com elevada qualidade de vida
Imigração e Bom lugar para estudar e ampliar qualificações de ensino
Investimento Tem negócios que gostaria de investir
País se preocupa com a igualdade na sociedade
Palavras que descrevem com precisão as condições econômicas atuais e
de negócios
Fonte: Nation Brands Index (2010)
26

O Brasil aparece no Nation Brands Index 2010 na 20ª posição entre as 50
nações pesquisadas. Em relação às dimensões pesquisadas, o Brasil apresentou os
seguintes resultados, descritos no Quadro 8.

Quadro 8 -Brasil - Ranking - Dimensões Marca País
Posição
10ª
13ª
14ª
22ª
26ª
26ª

Dimensão
Cultura
Turismo
Pessoas
Imigração e Investimento
Produtos
Governança

Fonte: Nation Brands Index (2010)

Pela análise do Quadro 8 percebe-se que a dimensão mais bem avaliada é a
Cultura, ao passo que as dimensões Governança e Produtos foram as que tiveram a pior
avaliação. Para cada dimensão os entrevistados, entre outras questões, escolhem
palavras, expressões e adjetivos que mais acuradamente descrevem a dimensão
pesquisada. Aparecem tanto palavras, expressões e adjetivos positivos, quanto
negativos, relacionados a elementos que constituem a marca país. A seguir são
apresentadas as palavras e adjetivos levantados pela pesquisa em cada dimensão.

Os elementos que mais se destacam no tocante à Cultura encontram-se na
Tabela 3, e estão relacionados a como as pessoas de outros países percebem a produção
cultural no Brasil. O que mais se destaca são o carnaval de rua, os esportes e a música.
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Tabela 3 - Palavras associadas à cultura – BRASIL

Cultura

Principais atividades culturais
que se produzem no país
Carnaval de rua
Esportes
Música
Museus
Filmes
Vídeos pop
Circo
Escultura
Design Moderno
Ópera

%
54
40
27
17
17
14
14
13
12
6

Fonte: Nation Brands Index (2010)

Os respondentes, conforme demonstrado na Tabela 4, consideram que o
turismo no país tem como principais características ser excitante e fascinante, sendo que
ao mesmo tempo pode ser educacional e arriscado.

Tabela 4 - Palavras associadas ao turismo – BRASIL

Turismo

Adjetivos que descrevem
experiência de visita ao país
Excitante
Fascinante
Educacional
Arriscado
Relaxante
Romântico
Espiritual
Estressante
Depressivo
Tedioso

a
%
41
34
16
16
15
15
7
6
4
3

Fonte: Nation Brands Index (2010)

Como visto na Tabela 5, os respondentes percebem as pessoas no país como
alegres e trabalhadoras.
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Tabela 5 - Palavras associadas às pessoas – BRASIL

Pessoas

Adjetivos que descrevem com
precisão as pessoas do país
Alegre
Trabalhador
Habilidoso
Honesto
Tolerante
Indolente
Não confiável
Ignorante
Agressivo
Rico

%
32
24
17
14
13
9
8
7
5
4

Fonte: Nation Brands Index (2010)

O Brasil é considerado pelos respondentes, principalmente, como um país
em desenvolvimento, moderno e ambicioso, conforme os dados apresentados na Tabela
6.
Tabela 6 - Palavras associadas à Imigração e Investimentos – BRASIL

Adjetivos que descrevem as
condições econômicas
e de
negócios
Em desenvolvimento
Moderno
Imigração e
Investimentos Ambicioso
Visão de futuro
Atrasado
Estagnado
Em declínio
Isolado

%
29
11
11
10
6
5
4
1

Fonte: Nation Brands Index (2010)

Os produtos e serviços associados ao país são principalmente os produtos
agrícolas, alimentos e artesanato. Pelos dados apontados na Tabela 7, percebe-se que os
produtos e serviços brasileiros não apresentam uma imagem de alta tecnologia.
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Tabela 7 - Palavras associadas aos produtos e serviços – BRASIL

Exportações

Produtos e serviços associados ao
país

%

Produtos Agrícolas
Alimentos
Artesanato
Moda
Produtos Automotivos
Propaganda
Petróleo
Filme e Televisão
Alta Tecnologia
Serviços Bancários

38
26
20
16
13
13
12
12
9
8

Fonte: Nation Brands Index (2010)

De todas as dimensões pesquisadas, percebe-se que a Governança é a
dimensão que apresenta os percentuais mais baixos. Pode-se avaliar então, que a
imagem que o governo brasileiro passa para os outros países é muito difusa, com uma
atuação bastante discreta, pois não houve destaque significativo nesta dimensão. A
imagem que os respondentes percebem, conforme visto na Tabela 8, é a de um governo
imprevisível e corrupto.

Tabela 8 - Palavras associadas à Governança – BRASIL

Governança

Adjetivos que descrevem com
precisão o governo

%

Imprevisível
Corrupto
Fidedigno
Confiável
Tranquilizador
Instável
Transparente
Perigoso

16
13
12
11
7
7
6
5

Fonte: Nation Brands Index (2010)
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Assim, com base no Nation Brands Index, buscou-se identificar as palavras
e adjetivos que apresentaram o maior percentual nas respostas dadas em cada dimensão
para determinar os elementos positivos e negativos que constituem a marca país, em
relação ao Brasil, e que podem ser classificados como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Elementos constitutivos da Marca País – Brasil
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Fonte: Adaptado de Nation Brands Index (2010)

Desta forma, são utilizadas as palavras e adjetivos apresentados na Figura 4,
como sendo os elementos constitutivos da marca país, em relação ao Brasil. São estes
elementos que orientaram a pesquisa nos websites das empresas brasileiras
internacionalizadas.
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2.4. IMAGEM PERCEBIDA DE MARCA

Conforme visto previamente na literatura de país de origem, imagem
nacional/país e marca país, há uma ligação entre estes construtos e a intenção e decisão
de compra dos consumidores em relação aos produtos/serviços estrangeiros. Ao se
defrontar com a intenção de compra de um produto ou serviço estrangeiro, o
consumidor consulta sua bagagem de conhecimentos prévios sobre a categoria do
produto/serviço e sobre a marca país, (que é composta por diversos fatores antecedentes
e por outros fatores moderadores), para finalmente decidir-se pela compra.

Em relação às marcas de produtos/serviços, diversos estudos foram
conduzidos na teoria de marketing e estratégia de negócios. Podemos enumerar algumas
das principais referências em termos das definições de marca, por meio de vários
estudos (AAKER; 1998, KELLER, 2003, KAPFERER 2004).

Aaker (1998) define marca como sendo um nome diferenciado e/ou símbolo
(tal como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem), destinado a
identificar esses bens e serviços em relação aos dos concorrentes. A definição de marca
dada pela American Marketing Association (AMA,2007) afirma que uma marca é um
nome, um termo, design, símbolo, ou qualquer outro elemento que identifica os bens ou
serviços de um vendedor e os diferencia de outro vendedor.

Neste sentido, a marca relaciona-se diretamente aos produtos ou serviços
produzidos pelas empresas, mas seu significado para os consumidores ultrapassa os
benefícios diretos obtidos com a aquisição dos produtos ou serviços, pois outras
dimensões são acrescentadas à percepção dos consumidores em relação aos produtos e
serviços. Essas dimensões podem ser racionais e tangíveis (ligadas ao desempenho) ou
podem ser simbólicas, emocionais e intangíveis (ligadas ao que a marca representa)
(KAPFERER, 2004).

Segundo Perez (2004) a marca é uma conexão simbólica e afetiva
estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as
pessoas para as quais se destina. Assim, as organizações que visam desenvolver e
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construir marcas fortes devem levar em consideração uma série de aspectos racionais e
emocionais ao criar uma identidade para a marca.

A identidade da marca é um conjunto de associações de marca que o
estrategista deseja criar ou manter (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007). Desta forma
os gestores de marketing das empresas podem buscar características e atributos
singulares e únicos para criar e manter a identidade das marcas.

Segundo Kapferer (2004), a identidade da marca é um conjunto de
associações claramente desenvolvido pela empresa para que o consumidor possa
construir sua imagem da marca, que são as associações percebidas pelo consumidor no
presente, em relação à marca. O autor desenvolveu um prisma de identidade da marca
construída, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Prisma de Identidade da Marca Construída

Fonte: Adaptado de Kapferer (2004)

Kapferer (2004) salienta que o aspecto físico está na base da marca, no seu
valor agregado tangível, que se reflete num conjunto de características objetivas que se
sobressaem, ou mesmo, que podem estar latentes e imersas. O lado do prisma que
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aborda a personalidade da marca está ligado aos traços que a marca adquire com a
comunicação - que tipo de pessoa ela seria? - caso se pudesse comparar uma marca a
uma pessoa.

O autor ainda afirma que a marca é um universo cultural, sendo um
resultado da cultura na qual está inserida, reforçando os valores e comportamentos de
uma sociedade. A marca estabelece relações entre as pessoas e as empresas, no que diz
respeito aos desejos de obtenção dos produtos e marcas aspiracionais e no desejo da
empresa de estabelecer vínculos de lealdade e fidelização com o consumidor.

A marca é um reflexo, um modelo de identificação, permitindo a adesão do
consumidor a um determinado estilo de vida que o valorize. A marca também é uma
mentalização, capaz de auxiliar o consumidor a criar uma imagem mental de si mesmo,
de gerar o auto-reconhecimento. Segundo Kapferer (2004), as fontes de valor da marca
para o consumidor atual são o produto, serviço, informação e afinidade com os valores
profundos da marca. Esta interação, desde que bem-sucedida em todos os contatos do
consumidor com a marca, permite a criação dos valores que irão fortalecer a lealdade do
consumidor com a marca e influenciar sua intenção de compra.

Keller (1993) desenvolveu um modelo referente ao valor da marca (brand
equity), a partir de um conceito comportamental de criação de valor para a marca
baseado no consumidor, definido como o efeito diferencial do conhecimento da marca
na resposta do consumidor para o marketing da marca. De acordo com o autor os
construtos principais que estruturam seu modelo são: o conhecimento da marca e a
imagem da marca (um conjunto de associações com a marca) (KELLER, 1993).

Segundo Keller (1993), a imagem da marca está ligada às percepções em
relação à marca, refletidas pelas associações com a marca existentes na memória do
consumidor. As associações favoráveis, a força e a exclusividade das associações com a
marca fazem parte do total de informações contidas na memória do consumidor e que
são acessadas quando há a intenção de compra, conforme visto na Figura 6.
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Figura 6 - Dimensões do Conhecimento da Marca
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Fonte: Keller (1993)
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Para Keller (2003), criar uma imagem positiva da marca implica o
desenvolvimento de programas de marketing que liguem associações fortes, favoráveis
e únicas para a marca na memória dos consumidores.

Em relação à força das associações com a marca, quanto mais uma pessoa
sabe a respeito dos produtos e serviços de uma marca específica, maior é a força das
associações criadas. Para fortalecer as associações com a marca, dois fatores são
determinantes: a informação sobre os produtos e serviços da marca tem que ter
relevância pessoal e esta informação deve ser apresentada de forma consistente ao longo
do tempo (KELLER, 2003).

As associações favoráveis com a marca são criadas pelos profissionais de
marketing por meio do uso das estratégias de convencimento do consumidor de que a
marca possui atributos relevantes e benefícios que satisfazem as necessidades e desejos
do consumidor, afetando de forma positiva os julgamentos sobre a marca.

No que diz respeito à exclusividade das associações com a marca, a essência
do posicionamento da marca é que ela tenha uma vantagem competitiva sustentável ou
“proposição de venda única”, razão pela qual os consumidores devem comprar a marca.
Os profissionais de marketing podem desenvolver esta diferença única para a marca de
forma explícita (por meio da comparação com as marcas concorrentes) ou de maneira
implícita, baseada nos relatos de desempenho da marca em relação aos atributos e
benefícios oferecidos. (KELLER, 2003).

Outro autor que desenvolve estudos ligados ao valor da marca, ou brand
equity, Aaker (1998) afirma que o valor da marca é um conjunto de ativos e passivos
ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, agrupados em cinco categorias: lealdade
à marca, conhecimento da marca, qualidade percebida, associações com a marca e
outros ativos proprietários da marca (patentes, trademarks, relações com os canais de
distribuição, etc.), como mostra a Figura 7.
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Figura 7 - Modelo de Brand Equity

Fonte: Adaptado de Aaker (1998)

Por meio do adequado desenvolvimento e manutenção do brand equity, a
empresa pode proporcionar a seus consumidores um aumento significativo da satisfação
com o uso, maior confiança na decisão de compra e uma melhor interpretação das
informações disponíveis em relação à marca. Os benefícios para a empresa obtidos com
a administração adequada do brand equity, concentram-se principalmente em aumento
na vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, incremento no relacionamento
com distribuidores (otimizando negociações de preços e margens) e maior eficácia dos
programas de marketing (AAKER, 1998).

Para Aaker (1998), o principal ativo da marca em relação a seus
consumidores é a lealdade. A lealdade agrega valor a marca e apresenta algumas
vantagens, principalmente ligadas a redução dos custos de marketing, pois o cliente leal
requer menos investimentos em marketing do que aqueles que devem ser conquistados
ou reconquistados. No que diz respeito aos canais de distribuição, a entrada de uma
marca que apresenta grande número de clientes leais terá preferência em relação às
marcas concorrentes, em função da garantia de vendas esperadas.
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Uma vantagem adicional surge quando os consumidores leais divulgam e
recomendam a marca a novos possíveis consumidores, ampliando a atração de novos
clientes. Por fim, os clientes leais tendem a resistir mais aos apelos das marcas
concorrentes, em função do fator inercial ligado à mudança e adoção de uma nova
marca e os riscos inerentes à mudança. Assim, o cliente tende a manter-se leal a uma
marca que atenda às suas necessidades e com a qual já estabeleceu vínculos de
conhecimento e afeto.

O reconhecimento da marca, conforme Aaker (1998), é uma categoria
determinante para agregar valor ao brand equity, considerando que o reconhecimento e
lembrança da marca são fundamentais para a escolha de compra do cliente. Ao
reconhecer a marca, o cliente dá o primeiro passo para fazer as associações que estarão
ligadas à marca, criando familiaridade e simpatia.

Outra categoria que agrega valor ao gerenciamento da marca é a qualidade
percebida, que segundo Aaker (1998), é uma avaliação subjetiva feita pelo consumidor
em relação ao conhecimento que ele possui sobre a marca em relação às marcas
concorrentes, baseada em critérios e valores individuais. Desta forma, quando o
consumidor estabelece um posicionamento da marca como sendo de qualidade
percebida superior às demais marcas concorrentes, algumas vantagens são obtidas,
como: melhor posicionamento e diferenciação da marca, possibilidade de estabelecer
um preço premium, maior atração dos canais de distribuição e lançamento de extensões
da marca que possam se beneficiar da qualidade percebida.

No que diz respeito à categoria de associações com a marca, é possível
agregar valor ao brand equity, conforme apresentado por Aaker (1998), em função de:
quanto maior for o nível de associações que o consumidor fizer em relação à marca
(atributos e benefícios), mais esta marca manterá um posicionamento diferenciado na
escolha de compra do cliente. Além disso, as associações com a marca podem gerar
atitudes e sentimentos positivos que influenciariam não apenas a escolha de compra da
marca pelo cliente, mas também poderiam ser ampliadas para as extensões da marca.
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As categorias propostas por Aaker não são estanques e isoladas, podendo
apresentar inter-relações. O reconhecimento da marca tem uma influência positiva na
qualidade percebida e nas associações com a marca, assim como as associações com a
marca apresentam uma significativa e positiva influência na lealdade à marca (BUIL,
MARTÍNEZ, CHERNATONY, 2013).

Em relação aos países, a construção de uma marca país, que é a soma das
ideias ou traços que os públicos de interesse associam com uma nação (FAN, 2006),
pode ser efetuada por meio de esforços estratégicos de comunicação, por parte de
governos e outros agentes promotores do país, para melhor gerenciar e controlar a
imagem que eles projetam para o mundo, bem como atrair investimentos, turismo,
negócios e talentos (ARONCZYK, 2008).

Em um ambiente altamente competitivo, os esforços de gerenciamento da
marca são uma forma pela qual os países tentam ganhar uma vantagem competitiva, em
relação aos investimentos no país, turismo e negócios (ANHOLT, 2006).

Assim, por meio de esforços voltados para o reconhecimento da marca é
possível que as empresas (que também atuam como agentes da marca país)
desenvolvam sua comunicação no sentido de buscar associações positivas da marca país
com seus produtos/serviços, utilizando os elementos constituintes da marca país em sua
comunicação internacional a fim de gerar e manter um posicionamento diferenciado da
marca junto aos consumidores.

2.5. COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL DA MARCA

Diversos fatores impactam o consumidor na formação da imagem percebida
da marca. De forma direta, as empresas podem atuar objetivamente, por meio das
ferramentas de comunicação, a fim de orientar os elementos que possam influenciar na
construção de uma imagem positiva e favorável para seus produtos e marcas (AAKER;
JOACHIMSTHALER, 2007).
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Desta forma, por meio de um adequado planejamento de marketing
internacional as empresas podem divulgar e comunicar seus produtos, serviços e marcas
nos diversos mercados onde atuam.

O planejamento de marketing internacional visa montar programas de
marketing integrados a fim de criar, comunicar e entregar valor aos consumidores. Para
tanto, as empresas podem utilizar formas tradicionais de desenvolvimento de seus
programas de marketing, baseados num conjunto de ferramentas denominado mix de
marketing, (os conhecidos 4Ps, que dizem respeito às decisões voltadas ao produto,
preço, praça (ponto de venda) e promoção); desenvolvido a partir da década de 1950,
por vários estudiosos de marketing (FREY, 1956; McCARTHY, 1960; OXENFELDT,
1962; BORDEN, 1964).
As decisões que envolvem o grupo de ferramentas de Promoção ou Mix
Promocional podem ser bastante afetadas pelas diferenças culturais em mercados
internacionais, pois estão relacionadas à padronização/adaptação, dependendo do
contexto internacional. Adaptação a um mercado específico envolve a busca por
satisfazer as necessidades dos clientes de cada país/região, por meio da modificação de
um ou mais elementos do programa de marketing internacional. Padronização está
relacionada aos esforços feitos pela empresa para uniformizar os elementos do
programa de marketing para vastas regiões ou o mercado global (CAVUSGIL;
KNIGHT; RIESENBERGER, 2010).

São inegáveis as vantagens e economias de escala que as empresas globais
encontram em padronizar processos de produção, fabricar partes dos produtos em locais
específicos e depois distribuir as partes para montagem em diversas localidades, ou
ainda terceirizar a produção, tendo como core business o gerenciamento de branding.
Diversas indústrias utilizam estes sistemas de produção e venda de produtos em
mercados globais, como a indústria automotiva, eletrônica e de telecomunicações
(KAPFERER, 2005).

No inicio dos anos de 1980, um artigo propunha que as empresas globais
atuassem na venda de produtos totalmente padronizados em seus diversos mercados de
atuação (LEVITT, 1983). Seguindo e ampliando o escopo da proposta de Levitt (1983),
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a estratégia de padronização da comunicação apresentaria mínimas adaptações nas
marcas/produtos em relação à composição, embalagem e propaganda nos mercados
onde as empresas atuassem. Esta é uma estratégia utilizada com frequência por
empresas que buscam manter marcas globais e que, em termos de comunicação,
carregam o mesmo nome, design e estratégia criativa ao redor do mundo.

A estratégia de adaptação, por outro lado, apresenta uma série de alterações
e modificações na composição dos produtos, embalagem, comunicação e propaganda da
marca, em função de necessidades locais ou aspectos culturais e psicológicos em cada
mercado (GHAURI; CATEORA, 2010).

A Figura 8 mostra o espectro de decisões envolvidas entre padronização e
adaptação para o marketing internacional.
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Figura 8 - Características de padronização e adaptação no mercado internacional
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Fonte: Cavusgil; Knight; Riesenberger (2010)

Em relação às vantagens da padronização do programa de marketing
internacional, a redução de custos permite economia de escala em relação ao
desenvolvimento, criação, design, produção e comercialização de produtos ou serviços.
As atividades de planejamento e controle tornam-se mais simplificadas e ágeis a partir
da decisão de padronização. Da mesma forma, a estratégia de padronização possibilita
às empresas o posicionamento e estratégia de comunicação de uma marca global.
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No que diz respeito às vantagens da adaptação, é possível que ao adotar esta
estratégia as empresas tornem seus produtos ou serviços mais aceitáveis aos estilos de
comportamento do consumidor ao redor do mundo, em função das diferenças de
infraestrutura nacional, padrões de vida e condições econômicas dos consumidores em
cada país (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010).

Em relação à comunicação internacional, a questão da padronização versus
adaptação da comunicação também exerce um papel central. Algumas alternativas
podem ser adotadas para mesclar a escolha entre padronização total ou adaptação total.
É possível adotar-se uma propaganda padrão, baseada numa estratégia de propaganda
global, com uma mensagem básica padronizada, seguindo alguns graus de modificação
de acordo com situações encontradas em cada mercado. Esta estratégia trabalha com
foco na resposta local (GHAURI; CATEORA, 2010).

Outra estratégia diz respeito à segmentação de mercados internacionais, que
foca em nichos de mercados internacionais que possam ser trabalhados com uma
estratégia criativa que permita poucas adaptações, como aquelas utilizadas pelos
fabricantes de produtos considerados de luxo. As empresas podem optar por estratégias
diferentes, visando uma maior padronização da comunicação nos mercados onde atuam
ou uma maior adaptação em função das características culturais de cada mercado.

Os consumidores em cada mercado internacional irão responder aos
esforços de comunicação das empresas estrangeiras com base em suas próprias culturas,
sentimentos, sistemas de valores, atitudes, crenças e percepções. O maior desafio dos
profissionais de marketing passa por conciliar os esforços de comunicação internacional
com os aspectos culturais únicos existentes em cada mercado em que irão atuar
(GHAURI; CATEORA, 2010).

Pode-se definir a cultura dos países como sendo de alto contexto ou baixo
contexto (HALL, 1976). Segundo Hall (1976) a cultura pode ser de alto contexto,
quando apresenta estilos indiretos de comunicação e alta habilidade dos integrantes
deste tipo de cultura para interpretar sinais não verbais e alusões indiretas, como
verificado nas culturas árabe, chinesa e japonesa.
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Na cultura de baixo contexto, as comunicações apresentam um caráter mais
explícito, onde o comportamento não verbal dos integrantes deste tipo de cultura é
frequentemente ignorado e os sentimentos e emoções tendem a ser expressos
verbalmente (HALL, 1976).

Outras dimensões culturais foram estudadas em diversos países, como:
distância

do

poder,

aversão

à

incerteza,

individualismo/coletivismo

e

masculinidade/feminilidade (HOFSTEDE, 1980). Conforme o autor estabeleceu em seu
estudo, realizado nas subsidiárias de uma empresa de tecnologia, com subsidiárias em
dezenas de países, as dimensões apresentadas podem ser encontradas em todas as
culturas, de forma combinada, de maneira a formar as características culturais de cada
país.

A distância do poder tem a ver com a forma como as pessoas de um país
lidam com as desigualdades hierárquicas entre elas; a aversão à incerteza está
relacionada com o grau de conforto ou não com que os cidadãos de um país lidam com
a incerteza e a ambiguidade; o individualismo/coletivismo diz respeito ao grau de
interdependência nas relações entre as pessoas de um dado país; e por fim a
masculinidade/feminilidade está relacionada ao estabelecimento dos papéis sociais entre
os habitantes de um país (HOFSTEDE, 1980).

Definida a estratégia de comunicação (com maior ou menor grau de
adaptação aos mercados locais), as empresas que atuam em mercados internacionais,
buscam conhecer as necessidades e peculiaridades de cada mercado, por meio de
análises e pesquisas, capazes de permitir uma adequada adaptação da mensagem e dos
meios de mídia para sua divulgação.

Em relação aos meios de mídia que cada empresa irá utilizar para divulgar e
comunicar a mensagem sobre sua marca/produto, cada mercado internacional irá
apresentar variações mais ou menos significativas quanto à abrangência e cobertura dos
meios de mídia. Ainda assim, os meios mais tradicionais utilizados em grande parte dos
países são os veículos de mídia de massa: TV, rádio, jornais, revistas, TV a cabo,
cinemas, outdoor e mídias digitais (GHAURI; CATEORA, 2010).
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Busca-se explorar em maior profundidade as mídias digitais e o marketing
digital, que tem se revelado como uma das grandes tendências de mídia mundial em
todos os países. Como é possível perceber pela análise da Tabela 9, dentre os meios
que tem apresentado maior participação na determinação de verbas das empresas, a
internet é o meio que mostra os maiores índices de crescimento nos últimos anos e que
apresenta as projeções mais promissoras de 2013 a 2015.

Tabela 9 - Gastos em Propaganda por Meio
Gastos em Propaganda por Meio
2011
2013
2013
2014
2015
96,688
93,176
91,32
90,263
90,076
Jornais
44,99
43,234
42,341
41,833
41,599
Revistas
190,064
197,645
205,505
215,28
226,45
Televisão
33,741
34,296
35,246
36,187
37,138
Rádio
2,495
2,746
2,769
2,962
3,144
Cinema
31,712
32,288
33,235
34,533
35,948
Outdoor
76,906
88,573
101,468
116,09
132,402
Internet
Total
476,595
491,958
511,882
537,148
566,757
Milhões de dólares. Preços convertidos/atualizados pelas tabelas de 2011.
Fonte: ZenithOptimedia (2013)

Desde 2002 até 2013, a participação da internet no total global de
propaganda investido pelas empresas tem representado cerca de 15%. As previsões
apontam que até 2015 a participação da internet no total global de propaganda investido
pelas empresas deverá ser de cerca de 23% (ZENITHOPTIMEDIA, 2013). Enquanto a
propaganda em internet vem apresentando índices de crescimento expressivos, outros
meios têm enfrentado uma retração nos investimentos, caso dos jornais e revistas.

Desta forma, percebemos que a internet é uma ferramenta de crescente
importância no planejamento de comunicação das empresas nos

mercados

internacionais (OGDEN; CRESCITELLI, 2007), não apenas como meio para divulgar e
comunicar sua propaganda de marca/produto, mas também no desenvolvimento de seus
websites, que passam a representar um canal de relacionamento com os consumidores,
capaz de oferecer informação e serviços.
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A utilização dos websites como ferramenta no planejamento de
comunicação, permite que as empresas trabalhem com duas características importantes
para a comunicação na atualidade:

individualização e interatividade. Estas

características permitem que o consumidor selecione e controle o fluxo de informação
que considere relevante, abrindo a comunicação em mão dupla, com a interação do
consumidor com a empresa, em tempo real. Assim, os websites passam a ser um meio
de comunicação da marca, ao transmitir informações sobre a empresa e seus
produtos/serviços, promover ofertas e construir valor para a marca junto ao consumidor,
que busca o website da empresa de “maneira orientada por um objetivo” (seja
informacional ou de entretenimento) (CRESCITELLI; SHIMP, 2013).

Cada vez mais as empresas devem estar atentas ao crescente número de
usuários da internet ao redor do planeta, conforme mostra a Tabela 10.

Tabela 10 - Países com os maiores índices de penetração na internet
Penetração Usuários
País ou
%
%
Posição
Região
População População
do País
Mundial
40.1 %
22.4 %
1
China
78.1 %
10.2 %
2
EUA
11.4
%
5.7 %
3
Índia
79.5 %
4.2 %
4
Japão
45.6 %
3.7 %
5
Brasil
47.7 %
2.8 %
6
Rússia
83.0 %
2.8 %
7
Alemanha
22.1 %
2.3 %
8
Indonésia
83.6 %
2.2 %
9
Reino Unido
79.6 %
2.2 %
10
França
28.4 %
2.0 %
11
Nigéria
36.5
%
1.7 %
12
México
53.3 %
1.7 %
13
Irã
Coréia do
82.5 %
1.7 %
14
Sul
45.7 %
1.5 %
15
Turquia
58.4
%
1.5 %
16
Itália
32.4 %
1.4 %
17
Filipinas
67.2 %
1.3 %
18
Espanha
33.9 %
1.3 %
19
Vietnã
35.6 %
1.2 %
20
Egito
Fonte: Internet World Stats (2012)
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A Tabela 10 mostra o número de usuários de internet nos vinte países do
mundo com os maiores índices de penetração da internet junto à população do país e em
relação à população mundial. Os cinco primeiros países (China, EUA, Índia, Japão e
Brasil) concentram, em conjunto, mais de 45% dos usuários de internet no mundo.

O perfil dos usuários da internet no mundo vem se alterando nos últimos
anos, em relação às línguas mais utilizadas pelos usuários, conforme visto na Tabela 11.

Tabela 11 - Línguas mais utilizadas pelos usuários de internet
Línguas Penetração Usuários
mais
Posição
% por
% do
usadas na
língua
total
internet
43.4 %
26.8 %
1
Inglês
37.2 %
24.2 %
2
Chinês
39.0 %
7.8 %
3
Espanhol
78.4 %
4.7 %
4
Japonês
32.5
%
3.9 %
5
Português
79.5 %
3.6 %
6
Alemão
18.8 %
3.3 %
7
Árabe
17.2 %
3.0 %
8
Francês
42.8 %
3.0 %
9
Russo
55.2 %
2.0 %
10
Coreano
Fonte: Internet World Stats (2011)

O inglês é a língua mais utilizada nos websites encontrados na internet,
porém a população que fala inglês corresponde a aproximadamente 27% do total de
usuários de internet no mundo. As populações que falam chinês correspondem ao
segundo maior grupo de usuários na internet (24,2%), sendo que as populações que
falam espanhol correspondem a 7,8% dos usuários e as populações que falam japonês
representam 4,7% dos usuários de internet no mundo. O português aparece em quinto
lugar, como a língua mais utilizada entre os usuários de internet (3,9%) (INTERNET
WORLD STATS, 2011).

A homepage de um website é a primeira tela que um usuário visualiza em
relação a uma empresa. Tipicamente, a homepage mostra o nome da empresa, seu
logotipo, informações institucionais sobre a empresa e informações sobre sua linha de
produtos ou serviços. Várias empresas aproveitam seu website para venda direta (e47

commerce). Diversas outras funcionalidades podem ser acrescidas à homepage
(questionários de cadastro, jogos etc.). O aumento das consultas de usuários aos
websites das empresas tem sido tão expressivo que, praticamente, todas as demais
formas de comunicação da empresa devem conter a URL (Universal Resource Locator),
para acesso ao seu website (JOHANSSON, 2006).

A fim de capitalizar a natureza interativa dos websites, as empresas devem
estar atentas à importância de construir websites que permitam a qualquer tipo de
consumidor encontrar informações relevantes, que possam atender às suas necessidades
ou desejos. Por meio do website as empresas podem reforçar as experiências do
consumidor com a marca e ampliar as associações positivas com a marca (KELLER,
2003). Além disso, os websites, com sua capacidade ilimitada de alteração de elementos
visuais e conteúdo, propiciam uma experiência visual única da marca para seus
consumidores e potenciais consumidores (BAACK; SINGH, 2007).

As questões relativas à adaptação cultural de websites são estudadas,
principalmente, tomando por base os quadros das dimensões culturais de Hall (1976) e
Hofstede (1980) (OKASAKI, 2004). A capacidade das marcas internacionalizadas
atraírem consumidores nos mercados nos quais atuam, por meio de seus websites
internacionais, deve passar pela adaptação de alguns elementos chave, como linguagem,
imagens, cores e lay-out relacionados à cultura de cada país (TONG; ROBERTSON,
2008).

A linguagem é o elemento que imediatamente se relaciona à cultura de um
país e deve ser levada em conta no desenvolvimento de websites que pretendam atingir
um público alvo especifico. É o elemento central da cultura, que comunica conceitos e
valores incorporados à cultura (NANTEL; GLASER, 2008).

O desenvolvimento de websites internacionais também passa pelas decisões
estratégicas que envolvem padronização versus adaptação. Enquanto há empresas que
adotam uma abordagem voltada a padronização total, outras empresas buscam
compreender as características dos diversos mercados onde atuam, a fim de adaptar ao
máximo este canal de comunicação. É possível adotar uma abordagem de
“glocalização” (parte global e parte local) para o desenvolvimento dos websistes
48

internacionais, que permita que as empresas mantenham uma perspectiva geral, sem
perder o olhar para as comunidades locais e suas particularidades (FLETCHER, 2006).

A sensibilidade cultural é um fator decisivo para o desenvolvimento de um
website de sucesso, nos mercados internacionais. Porém, é possível verificar se existem
similaridades culturais que permitam o desenvolvimento de websites com conteúdos
que possam ser aplicados a diversos países, a fim de formar clusters de aplicação de
websites capazes de se tornarem eficientes veículos de comunicação (FLETCHER,
2006).
Desta forma, com base no referencial teórico, que norteou os caminhos
desta dissertação, buscou-se identificar a utilização dos elementos constitutivos da
marca país, em relação ao Brasil, na comunicação de empresas brasileiras que atuam no
exterior. Para tanto, foram selecionadas empresas que desenvolveram seus processos de
internacionalização e analisaram-se os websites das empresas selecionadas, a fim de
identificar também se existem empresas mais propensas à utilização dos elementos
constitutivos da marca país e indústrias que evitam utilizar estes elementos.

Adicionalmente, buscou-se analisar se a utilização dos elementos
constitutivos da marca país configura um fator de diferenciação para as empresas
brasileiras em relação a seus concorrentes.
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

A escolha pela abordagem qualitativa para esta pesquisa, que defende um
entendimento exploratório sobre a utilização dos elementos constitutivos da marca país
por empresas brasileiras que efetuaram seus processos de internacionalização, deve-se à
natureza do problema a ser estudado: Como as empresas brasileiras que se
internacionalizaram utilizam os elementos que constituem a marca país em sua
comunicação nos países onde atuam?

Pesquisas exploratórias são utilizadas na condução de investigações
preliminares, que auxiliam o pesquisador a compreender com maior clareza o fenômeno
estudado. Desta forma, diversos aspectos subjetivos podem ser levantados permitindo
ao pesquisador fazer uma interpretação exploratória mais aprofundada do fenômeno
(KINNEAR; TAYLOR, 1987).

A pesquisa qualitativa apresenta como características fundamentais o estudo
do ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento de
análise; apresenta um caráter descritivo e um enfoque indutivo; o pesquisador busca
identificar o significado que as pessoas dão à sua vida e às coisas ( GODOY, 1995).

Os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza socialmente construída
da realidade, a íntima relação entre o que é estudado e o pesquisador, ao enfatizar os
valores da investigação e levando em consideração as limitações situacionais ao buscar
soluções para as questões sobre o modo como a experiência social é criada e adquire
significado (DENZIN; LINCOLN, 2006).

Neste estudo utiliza-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com
abordagem qualitativa, conforme mostra a Figura 9.
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Figura 9 - Procedimentos Metodológicos

Abordagem
Qualitativa
Tipo de Pesquisa
Bibliográfica, documental e de
campo
Corpus da Pesquisa
Seleção dos casos
representativos

Método de Pesquisa
Pesquisa de campo
Técnica de coleta
Observação dos websites

Fonte: Autora

Técnica de Tratamento de
Dados
Análise de Conteúdo

Técnica de Tratamento de
Dados
Análise Semiótica
Fonte: Autora

O método de pesquisa adotado foi o de pesquisa de campo, sendo que a
técnica de coleta dos dados baseou-se na observação dos websites das empresas
selecionadas como casos representativos no corpus da pesquisa. A técnica de tratamento
de dados utilizou a análise de conteúdo das imagens coletadas nos websites das
empresas selecionadas e posterior aplicação de análise semiótica.
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A Figura 9 delineia as etapas do percurso metodológico desta pesquisa. O
projeto de pesquisa diz respeito às definições do pesquisador em relação à abordagem,
estratégias de investigação e os métodos específicos que serão empregados a fim de
atingir os objetivos propostos (CRESWELL, 2010).
A pesquisa exploratória busca uma maior compreensão de um problema ou
a familiarização com um novo fenômeno (SELLTIZ et al., 1975). Em relação à sua
natureza, a pesquisa exploratória permite descobrir novos conhecimentos. O tipo de
pesquisa exploratória foi escolhido para esta pesquisa em função de existirem poucos
estudos relacionados à marca país nos processos de internacionalização de empresas
brasileiras. Para o melhor desenvolvimento, dividiu-se o estudo em três etapas distintas
e complementares em relação ao tipo de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, documental
e de campo, apresentadas a seguir.

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Na primeira etapa utiliza-se o tipo de pesquisa bibliográfica, como base para
as análises de dados secundários, necessárias a este estudo. As fontes são livros e
artigos com dados como: estudos que geraram as teorias sobre país de origem, imagem
nacional/país, dados e estudos sobre marca país, além de abordar os principais conceitos
e teorias desenvolvidas sobre imagem da marca e dados relativos às estratégias de
comunicação de empresas internacionais e globais.

Nesta etapa, são feitos levantamentos bibliográficos nos principais
periódicos internacionais e nacionais, além de pesquisas em livros da área de negócios
internacionais e estratégias de marketing, que tratem dos temas ligados aos efeitos do
país de origem e imagem nacional/país sobre as decisões dos consumidores para escolha
de produtos estrangeiros; e sobre marca país, em relação a como a marca país é vista
pelos habitantes de outras nações, bem como o desenvolvimento de estratégias globais
de marketing, com enfoque voltado para as decisões de comunicação integrada de
marketing e propaganda internacional.
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3.2 PESQUISA DOCUMENTAL
Na segunda etapa utiliza-se o tipo de pesquisa documental, que explora
tanto textos como fotografias, vídeos, gravações em áudio, arquivos de internet e outros
formatos de registro, capazes de fornecer ao pesquisador informações abrangentes e
relevantes para seu estudo (GODOY, 1995).

Neste estudo, a pesquisa documental baseia-se em três fontes para
delimitação dos dados. A primeira fonte refere-se ao ranking de empresas
transnacionais brasileiras (FDC, 2013), que identifica as empresas que atuam no
exterior por meio de unidades próprias. A segunda fonte é o estudo realizado sobre
franquias brasileiras internacionalizadas (ROCHA et al., 2012). As duas fontes
fornecem os dados necessários para identificar as empresas cujos websites
internacionais foram estudados.

A terceira fonte é o Nation Brands Index, elaborado pela GfK Roper Public
Affairs and Media em parceria com Simon Anholt (NATION BRANDS INDEX, 2010),
que é uma pesquisa realizada anualmente para avaliação da marca país de 50 países e
que foi empregado para a identificação, a priori, dos elementos a serem utilizados nas
análises deste estudo.

Foram escolhidas estas fontes de dados secundários por serem estudos que
tratam de classificar (por meio de rankings e índices) os processos de
internacionalização de empresas brasileiras e de marca país. São estudos que
apresentam algumas das empresas brasileiras mais representativas e com maior atuação
no exterior, tanto em volume de vendas, como em relação ao número de países onde
atuam.
A maioria dos estudos disponíveis relacionados à internacionalização de
empresas brasileiras, além dos que são utilizados neste trabalho, apresenta um foco
voltado principalmente à análise estatística de dados de atuação das empresas e
indústrias no comércio exterior (balança comercial) e ao fomento de ações comerciais e
de exportação, caso dos dados desenvolvidos pela Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (APEX) e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC).
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A escolha por trabalhar com os dados do Nation Brands Index deu-se em
função deste estudo apresentar um índice de marca país relativo a 50 países, mas com
informações específicas sobre a marca país em relação ao Brasil, fundamental para o
atingimento dos objetivos propostos nesta dissertação.

3.2.1 Empresas Transnacionais Brasileiras

O termo transnacional foi utilizado pela primeira vez por Bartlett; Ghoshal
(1989), que desenvolveram o conceito de que a empresa transnacional atua no
relacionamento entre matriz e subsidiárias, no que diz respeito à configuração de ativos
e competências, de forma dispersa, interdependente e buscando os centros de excelência
para transferência de conhecimentos. As subsidiárias exercem um papel de grande
contribuição para a integração das operações.

Para este estudo são avaliadas as empresas brasileiras que efetuaram
processos de internacionalização, com base no Ranking das Transnacionais Brasileiras
(FDC, 2013), a fim de determinar as empresas que foram pesquisadas. O estudo da FDC
(2013) baseia-se numa amostra representativa do universo total das empresas brasileiras
que apresentam processos de internacionalização.

O levantamento apresenta 47 empresas multinacionais brasileiras que atuam
no exterior principalmente por meio de unidades próprias como apresentado no Quadro
9.
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Quadro 9 - Empresas transnacionais brasileiras - Atuação por unidades próprias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JBS-Friboi
Gerdau
Stefanini IT Solutions
Magnesita
Marfrig
Metalfrio
Ibope
Odebrecht
Sabó
Minerva Foods
Tigre
Vale
Weg
Suzano Papel e Celulose
BRF
Camargo Corrêa
Embraer
CI&T
Marcopolo
Artecola
DMS Logistics
Indústrias Romi
Cia Providência

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Votorantim
Andrade Gutierrez
Natura
Agrale
Itaú-Unibanco
Bematech
Petrobras
CZM
Banco do Brasil
Ultrapar
Bradesco
BRQ IT Services
Randon
Gol
Alusa
Totvs
Eliane
M. Cassab
Oi
Porto Seguro
Tegma
Cemig
Eletrobras
M.Dias Branco

Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2013

Para compor o ranking das transnacionais, um dos critérios adotados pela
pesquisa da FDC (2013) foi o de considerar como transnacionais as empresas que
possuem presença física no exterior a partir de: escritórios comerciais, depósitos e
centrais de distribuição, processos de montagem, manufatura, prestação de serviços,
agências bancárias e desenvolvem processos de pesquisa e desenvolvimento.

Os critérios de qualificação para a pesquisa da FDC (2013) não incluíram as
empresas em estágios iniciais de internacionalização que apenas exportam ou atuam no
exterior somente por meio de representantes comerciais.

A pesquisa da FDC (2013) é utilizada como fonte de dados para a
identificação das empresas que atuam no exterior por meio de unidades próprias, com
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foco de estudo a partir de seus websites, a fim de identificar quais delas utilizam em sua
comunicação internacional os elementos constitutivos da marca país e quais as empresas
que não utilizam esses elementos de forma visível em sua comunicação internacional.

3.2.2 Franquias Brasileiras

Para a análise das empresas brasileiras que atuam no exterior por meio de
franquias, a fonte de dados utilizada é o estudo desenvolvido por Rocha et al. (2012).

O estudo denominado Aspectos Mercadológicos e Estratégicos da
Internacionalização das Franquias Brasileiras, foi efetuado em parceria com a
Associação Brasileira de Franchising (ABF) e apresenta um ranking com as empresas
brasileiras que atuam no exterior pelo sistema de franquias, conforme visualizado no
Quadro 10.

Quadro 10 - Empresas brasileiras internacionalizadas - Atuação por franquias
1
2
3
4
5
6
7

Via Uno
Carmen Steffens
CCAA
Dumond
Fabrica di Chocolate
Showcolate
Wizard Idiomas

8
8
10
11
12
13
14

Localiza
Colcci
O Boticário
Escolas Fisk
Cantão
MAZ Brasil
Truss Cosmetics

Fonte: Adaptado de Rocha et al., excluindo a empresa Totvs (2012)

No ranking de Rocha et al. (2012) encontrava-se a empresa Totvs
(ocupando a segunda posição), que também figurava no Ranking das Transnacionais
Brasileiras (FDC, 2013). Optou-se por manter a Totvs no estudo da FDC (2013) em
função da forma de início da internacionalização da empresa ter se dado
prioritariamente por meio de unidades próprias e não por meio de franquias.
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3.2.3 Nation Brands Index

Com o objetivo de determinar quais os elementos que constituem a marca
país, em relação ao Brasil, adotou-se como referência, o Nation Brands Index (2010),
que é um estudo anual conduzido pela GfK Roper Public Affairs and Media em parceria
com Simon Anholt.

Para o desenvolvimento deste índice são pesquisadas seis dimensões:
Produtos, Governança, Cultura, Pessoas, Turismo, Imigração e Investimento, para
avaliação da imagem da marca país. Para cada dimensão são efetuadas questões
específicas que abordam temas gerais, como ilustrado no Quadro 11.

Quadro 11 - Conceitos relevantes abordados no Nation Brands Index

Dimensões

Conceitos relevantes abordados

Produtos

Contribuição do país para inovação em ciência e
tecnologia

Governança
Cultura
Pessoas
Turismo
Imigração e
Investimento

O efeito do país de origem na atitude de compra dos
consumidores
Ética e honestidade
Responsabilidade social e direitos civis
Manifestações da cultura
Principais associações com a produção cultural do país
Grau de receptividade das pessoas
Capacitação das pessoas
Visão dos principais pontos turísticos
Natureza e meio ambiente
Visão da situação socioeconômica

Fonte: Nation Brands Index (2010)

Cada dimensão amplia a forma pela qual os entrevistados avaliam a marca
país, pois abrange diversos elementos que constituem a marca de um país e não apenas
os índices financeiros e econômicos, como PIB ou renda per capita.

57

3.3 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo envolve a análise das imagens dos websites das
empresas brasileiras internacionalizadas, a fim de verificar o uso ou não de elementos
constituintes da marca país, em relação ao Brasil.

3.3.1 CORPUS DA PESQUISA
O corpus pode ser definido “como uma coleção finita de materiais,
determinada de antemão pelo analista, conforme certa arbitrariedade (inevitável), em
torno da qual ele vai trabalhar” (BARTHES, 1992).

O corpus deve ser bastante amplo, a fim de atingir o ponto de saturação das
informações em um sistema completo de semelhanças e diferenças. Para tanto um
corpus deve ter como características a homogeneidade de substância (no presente
estudo, as imagens encontradas nos websites das empresas pesquisadas) e
homogeneidade da temporalidade (trabalhar com um “recorte” no tempo) (BARTHES,
1992).
A seleção do corpus da pesquisa inicia-se com a observação dos websites
das quarenta e sete empresas apresentadas no Ranking das Transnacionais Brasileiras
(FDC, 2013) e das catorze empresas listadas no estudo sobre franquias brasileiras
realizado por Rocha et al. (2012), conforme apresentadas nos Quadros 9 e 10, a fim de
determinar quais empresas utilizam os elementos que constituem a marca país, em
relação ao Brasil, em sua comunicação nos países onde atuam e quais não utilizam estes
elementos de forma visível em seus websites internacionais.

Fechou-se o número de empresas que teriam seus websites analisados, como
segue: para as empresas do ranking da FDC (2013), empresas que atuam no exterior por
meio de unidades próprias, as empresas que seriam analisadas foram definidas em
setembro de 2013. Para as empresas que atuam no exterior por meio de franquias, a
decisão final das empresas que seriam analisadas, deu-se em fevereiro de 2014.
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3.4 MÉTODO DE PESQUISA
Definiu-se que este estudo aplica como método a pesquisa de campo, a
partir da observação e análise das imagens dos websites das empresas selecionadas no
corpus da pesquisa. A escolha por estudar apenas imagens deu-se pelo caráter e
importância que estas assumiram, nos mais diversos meios de comunicação, desde o
cinema, televisão, artes plásticas, internet e redes sociais, e que permeiam o cotidiano
das pessoas, nos mais remotos lugares do planeta (SANTAELLA; NÖTH, 1998).

O estudo da imagem é de natureza interdisciplinar, envolvendo tanto
antropologia, sociologia, história da arte, semiótica visual, estudo das mídias e teorias
da cognição (SANTAELLA; NÖTH, 1998).

As imagens podem ser tanto reflexos da realidade como projeções do
imaginário. Podem estar ligadas à cultura, arte, psicologia, publicidade e marketing.
Pode-se dizer que a imagem,
[...] indica algo que, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns
traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da produção de
um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz
ou reconhece.” [...] (JOLY, 1994, p. 13).

As imagens quando analisadas apresentam uma mensagem visual, composta
de signos figurativos ou icônicos. Os signos icônicos, de modo codificado, oferecem
uma impressão de semelhança com a realidade, pois se ancoram nas analogias
percebidas por cada pessoa que vê a imagem e com os códigos de representação
herdados (BARTHES, 1964).

A escolha pela análise dos materiais de comunicação que as empresas
divulgam pela internet deve-se ao fato de que as empresas têm utilizado seus websites
cada vez mais como ferramentas importantes de comunicação de suas estratégias em
relação ao lançamento de produtos, gerenciamento de marcas e contato direto com os
consumidores em todos os mercados internacionais onde as empresas atuam
(KOZINETZ, 2006).
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Em relação aos websites das empresas pesquisadas, busca-se seguir um
percurso metodológico, que passa por uma série de etapas. Para cada uma das etapas,
são avaliadas nas imagens utilizadas, se a empresa emprega os elementos constituintes
da marca país, em relação ao Brasil. Para tanto, utiliza-se a análise de conteúdo e análise
semiótica como técnica de análise dos dados coletados.

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS - Observação e Levantamento de Dados
dos Websites
O método escolhido pelo pesquisador deve estar diretamente relacionado
com a natureza e o escopo do problema de pesquisa. Em um campo novo ou em
constante mudança como o dos estudos em internet, as técnicas qualitativas podem
ajudar a desenhar (ou redesenhar) o mapa deste terreno em constante mudança
(KOZINETS, 2010).

Os dados encontrados na internet revelam um cunho cultural em relação ao
envolvimento produzido dos consumidores com suas marcas preferidas (ou não). Os
consumidores relacionam as marcas às suas histórias de vida, local onde vivem, sua
distinção social, envolvimento pessoal, emoções e memórias de infância. Estes dados
são extremamente úteis para que os profissionais de marketing das empresas possam
articular uma série de posicionamentos e estratégias de gerenciamento das marcas
(KOZINETS, 2006).

Optou-se

por

analisar

as

homepages

das

empresas

selecionadas

considerando que a função mais crítica da homepage é transmitir o que a empresa
significa, a importância do website em relação à concorrência e ao mundo físico, e os
produtos ou serviços oferecidos pela empresa (NIELSEN; TAHIR, 2002).

Para o desenvolvimento desta etapa, são pesquisados os sessenta e um
websites das empresas selecionadas, aquelas que atuam no exterior por meio de
unidades próprias, e que fazem parte do Ranking das Transnacionais Brasileiras (FDC,
2013); e as empresas que atuam no exterior por meio de franquias, que fazem parte do
estudo realizado por Rocha et al.(2012). Para que a seleção das empresas possa atender
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a um dos objetivos específicos do estudo, as empresas foram divididas por indústrias,
conforme os Quadros 12 e 13.

Quadro 12 - Indústrias das empresas transnacionais brasileiras - Atuação por unidades
próprias
ALIMENTOS
JBS-Friboi
Marfrig
Brasil Foods
Minerva
M.Dias Branco
AUTO PEÇAS
Sabó
Marcopolo
Randon
AVIAÇÃO
Embraer
Gol
BANCOS/SEGURADORAS
Itaú
Bradesco
Banco do Brasil
Porto Seguro
CERÂMICA
Eliane
CIMENTO
Votorantim
CONSTRUÇÃO CIVIL
Odebrecht
Camargo Corrêa
Andrade Gutierrez
COSMÉTICOS
Natura
DESCARTÁVEIS
Cia. Providência
ELETRO-DOMÉSTICOS
Metalfrio
EQUIPAMENTOS PARA FUNDAÇÃO
CZM
LOGÍSTICA/INFRAESTRUTURA
DMS Logistics
Tegma

METALURGIA
Indústrias Romi
MÍDIA/PESQUISA DE MERCADO
Ibope
MINERAÇÃO
Vale
MOTORES
Weg
PAPEL/CELULOSE
Suzano
PETRÓLEO/COMBUSTÍVEIS
Petrobras
Ultrapar
QUÍMICA
Artecola
M. Cassab

SIDERURGIA
Gerdau
Magnesita
TECNOLOGIA
Stefanini IT Solutions
Ci&T
Bematech
BRQ IT Services
Totvs
TELECOMUNICAÇÕES
Oi
TRANSMISSÃO/GERAÇÃO DE ENERGIA
Alusa
Cemig
Eletrobras
TRATORES/CAMINHÕES E UTILITÁRIOS
Agrale
TUBOS E CONEXÕES
Tigre

Fonte: Autora (2014)
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O Quadro 12 apresenta as empresas transnacionais que atuam no exterior
principalmente por meio de unidades próprias. Pode-se notar que há uma série de
indústrias que apresentam maior grau de internacionalização, considerando o número de
empresas por setor, como os setores de alimentos (principalmente frigoríficos);
tecnologia, auto-peças, bancos, construção civil e transmissão e geração de energia. Há
predominância de indústrias, em relação às empresas de serviços.

Em relação às empresas internacionalizadas que atuam no sistema de
franquias, a divisão por indústrias está descrita no Quadro 13.
Quadro 13 - Indústrias das empresas brasileiras internacionalizadas – Atuação por franquias
ALIMENTOS

ESCOLAS DE IDIOMAS

Showcolate
Fábrica di Chocolate

CCAA
Wizard Idiomas
Escolas Fisk

ACESSÓRIOS E CALÇADOS

Via Uno
Carmen Steffens
Dumond
MAZ Brasil

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Localiza

COSMÉTICOS

VESTUÁRIO

O Boticário
Truss Cosmetics

Colcci
Cantão

Fonte: Autora (2014)

Pode-se perceber no Quadro 13 uma concentração de empresas nos setores
de acessórios/calçados, escolas de idiomas e alimentos, que apresentam um maior
número de empresas internacionalizadas.

Para observação e coleta de dados dos websites das empresas selecionadas,
busca-se seguir um percurso metodológico, que passa pelas seguintes etapas: (1) entrada
no website brasileiro da empresa e análise da homepage, (2) verificação se na homepage
nacional há link para os websites internacionais da empresa, (3) entrada nos websites
internacionais e cópia de tela da página principal, (4) caso na homepage nacional da
empresa não exista link para os websites internacionais, busca pelas informações de
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histórico da empresa os países onde a empresa atua e entrada nas páginas específicas da
empresa para cada país, repetindo as etapas 3 e 4.

Para cada uma das etapas, busca-se avaliar (por meio das imagens) se a
empresa emprega os elementos constituintes da marca país, em relação ao Brasil, em
sua comunicação internacional.

Desta forma, busca-se responder a um dos objetivos específicos deste
estudo: identificar se existem indústrias mais propensas à utilização dos elementos
constitutivos da marca país e indústrias que evitam utilizar estes elementos.

3.6 TÉCNICA DE TRATAMENTO DE DADOS
Como procedimento de análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo e
análise semiótica para o tratamento dos dados coletados na observação dos websites.

3.6.1 Análise de Conteúdo
A análise de conteúdo pode ser aplicada a vários domínios possíveis, que
apresentam códigos e suportes diferentes, como o linguístico (escrito e oral), icônico
(sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes, etc.), e de outros códigos semióticos
(tudo o que não sendo linguístico pode ser portador de significados; por exemplo,
musica, código olfativo, objetos diversos, comportamentos, espaço, sinais patológicos,
etc.) (BARDIN, 2009). Este estudo utiliza-se da aplicação da análise de conteúdo
icônico, aplicada a imagens coletadas nos websites internacionais das empresas
brasileiras pesquisadas.

A aplicação da análise de conteúdo tem como premissa a elaboração e
definição das categorias de análise. A categorização é uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por reagrupamento, com
base em critérios previamente definidos (BARDIN, 2009).
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Neste estudo a elaboração das categorias de análise está ligada aos
elementos constitutivos da marca país. Definiu-se, a priori, como categorias de análise,
as seis dimensões levantadas na literatura sobre marca país: Produtos, Pessoas, Cultura,
Turismo, Governança, Imigração e Investimentos.

Desta forma, optou-se por um critério de categorização semântico, por
categorias temáticas, onde todas as imagens relacionadas a um tema específico ficam
agrupadas na categoria temática correspondente.

A partir da definição das categorias, partiu-se para a codificação, pela qual
os dados brutos são transformados sistematicamente, por meio de recorte, em unidades
de registro. As unidades de registro devem responder de maneira pertinente aos
objetivos da análise (BARDIN, 2009). Para este estudo a escolha das unidades de
registro recai sobre o objeto ou referente, que trata de temas-eixo. Assim as unidades de
registro serão as imagens coletadas nos websites internacionais das empresas estudadas.

Na sequência é necessário definir-se os índices e indicadores, que serão as
referências diretas da análise de conteúdo. As unidades de registro (imagens) são
manifestações que contém índices, ou seja, menções explícitas a um tema. Os
indicadores correspondem à frequência de ocorrência deste tema nas imagens
analisadas. O protocolo de codificação dos dados que serão analisados foi organizado
conforme demonstrado no Quadro 14.
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Quadro 14 - Protocolo de Codificação - Análise de conteúdo de imagens

Índices
Carnaval de rua

Esportes

Música
Agricultura
Alimentos
Artesanato
Povo alegre
Povo trabalhador

Imagens relacionadas ao tema
Carnaval de rua, escolas de samba,
fantasias, blocos de carnaval, festas
populares, trio elétrico
Estádios, futebol, bola, quadras e centros
poliesportivos, pessoa(s) praticando
esportes coletivos ou individuais, atletas
Pessoa(s) tocando instrumentos, shows,
dançando, imagens de instrumentos e
aparelhos de som
Plantações, produtos agrícolas, maquinário
agrícola, terra cultivada
Produtos agrícolas, de origem animal, in
natura e processados
Produtos derivados de artesanato, pessoa(s)
trabalhando de forma artesanal, processos
artesanais
Pessoa(s) sorrindo, festas, dança
Pessoa(s) em situações de trabalho, atuação
profissional, trabalho braçal

Lugar excitante

Praia, natureza, monumentos, pontos
turísticos, motel e atividades emocionantes

Lugar fascinante

Paisagens do Brasil ,belezas naturais,
monumentos e cidades turísticas

Lugar educacional

Pessoa(s) em situação de aprendizado
educacional, escolas, universidades, alunos

Governo imprevisível

Representantes do governo, sede do
governo, Brasília, protestos nas ruas

Governo corrupto

Prédios da administração pública federal
(congresso, câmara dos deputados, palácio
do governo), políticos, situações de propina
e suborno, desvio e desperdício de verbas
públicas

País em desenvolvimento

Projetos e obras relacionados à
infraestrutura, referências à China e Japão

País moderno

Projetos e obras relacionados à tecnologia,
pesquisa e desenvolvimento (científico e
acadêmico), utilização de várias redes
sociais, referências aos EUA

Fonte: Autora (2014)
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O protocolo de codificação apresentado no Quadro 14 foi elaborado a partir
de uma pesquisa qualitativa, com roteiro de questões não estruturadas, efetuada com 30
estudantes e professores de administração, na cidade de São Paulo, com objetivo de
verificar que imagens os pesquisados associavam aos índices determinados no protocolo
de codificação para a análise de conteúdo dos websites internacionais das empresas
estudadas.

3.6.2 Análise Semiótica

Segundo Santaella (2007) a Semiótica é a ciência dos signos, da
significação e da cultura. A semiótica, ou lógica, faz parte das ciências normativas,
como a estética e a ética. Para Nöth (1995) a semiótica é a ciência dos signos e dos
processos significativos, sendo uma ciência tanto teórica quanto aplicada.

A Semiótica apresenta três ramos de estudo: a gramática especulativa, que
estuda os mais diversos tipos de signos; a lógica crítica, que estuda os tipos de
inferências, raciocínios ou argumentos e por último o ramo da retórica especulativa ou
metodêutica, que busca analisar os métodos originados dos tipos de raciocínio
(SANTAELLA, 2007).

Existem três grandes correntes teóricas nos estudos da Semiótica, entre elas
a Semiótica Russa ou Semiótica da Cultura, que tem como princípio “investigar os
sistemas de signos sempre levando em conta seu respectivo contexto cultural”
(RAMALHO E OLIVEIRA, 2005).

Outra corrente teórica é a Semiótica Greimasiana ou Semiótica Discursiva.
Iniciou-se na Europa Ocidental, no final do século XIX e início do século XX com o
desenvolvimento dos estudos de cunho estruturalista do suíço Ferdinand de Saussure.
Mais recentemente, foram propostas novas teorias para esta corrente teórica pelo lituano
Algirdas Julien Greimas e seu grupo de pesquisadores, com base em estudos
sociolinguísticos, tomando como objeto de estudo o texto literário (RAMALHO E
OLIVEIRA, 2005).
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A terceira corrente ou escola teórica é a Semiótica Americana ou Semiótica
Peirceana, cujo fundador foi o norte-americano Charles Sanders Peirce, que afirma que
objetos, ideias e o próprio ser humano são entidades semióticas. A partir desta visão
pansemiótica do mundo, Peirce desenvolveu categorias capazes de classificar os signos
(primeiridade, segundidade e terceiridade) (RAMALHO E OLIVEIRA, 2005).

Os conceitos desenvolvidos por Peirce tem uma fundamentação básica na
Fenomenologia e conforme o autor, apontam para a elaboração de três categorias para
as quais os fenômenos tendem a convergir: Primeiridade, Segundidade e Terceiridade.
A Primeiridade é um modo de qualidade e trata das ideias de acaso, indeterminação,
espontaneidade e presente. A Segundidade é um modo de reação, ligada às ideias de
dualidade e intermediação, algo que traz alguma coisa para uma relação com outra. A
Terceiridade é um modo de ordem, ligada às ideias de generalidade e representação
(SANTAELLA, 2007).

Para fins de desenvolvimento desta dissertação, será usada a corrente teórica
da Semiótica Peirceana, que apresenta elementos objetivos para uma interpretação e
análise semiótica das imagens das empresas selecionadas para a pesquisa.
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4. DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Este capítulo busca descrever de forma detalhada o percurso realizado na
pesquisa de campo, que foi dividida em duas etapas: observação e análise de conteúdo
dos websites das empresas brasileiras internacionalizadas e análise semiótica das
imagens dos websites das empresas selecionadas. Juntamente à descrição detalhada das
etapas de coleta de dados, procede-se à interpretação e análise dos dados obtidos na
pesquisa empírica.

4.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO

Nesta etapa são pesquisados os websites das quarenta e sete empresas
apresentadas no Ranking das Transnacionais Brasileiras (FDC, 2013) e os websites das
catorze empresas que atuam no exterior por meio de franquias, apresentadas no estudo
desenvolvido por Rocha et al (2012) . Para observação e análise dos websites das
empresas selecionadas, busca-se seguir um percurso metodológico que passa por
diversas etapas, nas quais se procura avaliar por meio de imagens, se a empresa
emprega os elementos constituintes da marca país, em relação ao Brasil, em sua
comunicação internacional.

São selecionadas as páginas da homepage de cada website visitado,
trilhando o seguinte percurso metodológico: (1) entrar no website brasileiro da empresa
e análise da homepage, (2) verificar se na homepage nacional há link para os websites
internacionais da empresa, (3) entrar nos websites internacionais e cópia da tela da
página principal (homepage), (4) caso na homepage da empresa não exista link para os
websites internacionais, buscar nas informações de histórico da empresa os países onde
a empresa atua e entrar nas páginas específicas da empresa para cada país, repetindo a
etapa 3.

Com base no levantamento de dados primários realizado nos websites das
empresas que fazem parte do corpus da pesquisa, apresenta-se a descrição, interpretação
e análise dos dados obtidos. A pesquisa dos websites internacionais destas empresas foi
efetuada entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Da amostra de empresas
selecionadas, verificou-se, no momento em que a pesquisa foi realizada, que um
68

percentual expressivo não possuía websites internacionais, conforme visto nos Quadros
15 e 16.

Quadro 15 - Empresas transnacionais brasileiras que não possuem websites
internacionais - Atuação por unidades próprias
Empresa

Nº de
países

Países

Adaptações dos sites internacionais

Agrale

1

Argentina (unidade fabril) e
concessionárias (distribuidores /
representantes) em diversos países

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Alusa

4

Argentina, Chile, Costa Rica, Peru

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Andrade Gutierrez

Banco do Brasil

12

Angola, Argélia, Camarões, Espanha,
Guiné Equatorial, Líbia, Mali,
Mauritânia, Moçambique, Portugal,
República da Guiné, República do
Congo

O site da Construtora Zagope
(empresa responsável pelos projetos
de construção da Andrade Gutierrez)
não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

24

Argentina, Alemanha, Angola, Áustria,
Bolívia, Chile, China, Cingapura,
Coréia do Sul, Emirados Árabes
Unidos, Espanha, EUA, França ,Ilhas
Cayman, Inglaterra, Itália,
Japão,México, Panamá, Paraguai, Peru,
Portugal, Uruguai, Venezuela

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol. O
mapa de atuação global da empresa
mostra as unidades do banco no
mundo, com páginas específicas para
cada país, porém com informações,
em geral, em português.
Não possui websites internacionais.
Na homepage do site brasileiro, ao se
clicar na alteração para o idioma
inglês, o internauta é encaminhado
para o website de Relações com
Investidores (em inglês)

Bradesco

5

Argentina, EUA, Ilhas Cayman, Japão,
Luxemburgo

BR Foods

22

Argentina, Inglaterra e Holanda
Não possui websites internacionais,
(unidades fabris), além de 19 escritórios apenas a tradução do website
comerciais
brasileiro para o inglês

BRQ IT Services

1

EUA

Camargo Corrêa

9

Não possui websites internacionais
Angola, África do Sul, Argentina, Cabo
(Intercement), apenas a tradução do
Verde, Egito, Moçambique, Paraguai,
website brasileiro para o inglês e
Portugal (unidades fabris)
espanhol

Cemig

1

Chile

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Cia Providência

3

Argentina, EUA, Venezuela

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês

DMS Logistics

2

EUA, Panamá

Não possui websites internacionais

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês
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Eliane

2

Canadá, EUA (centros de distribuição).
Atua em mais de 15 mil
estabelecimentos nos cinco continentes
(representantes / revendedores)

Indústrias Romi

6

Alemanha, Espanha, EUA, França,
Inglaterra, Itália

M. Cassab

4

Argentina, China, Emirados Árabes
Unidos, EUA,

M. Dias Branco

2

Argentina, Uruguai (subsidiárias)
África do Sul, Alemanha, Argentina,
Austrália, Áustria, Chile, China,
Colômbia, EUA, França ,Índia, Itália,
Japão, México, Peru, Reino Unido,
Suécia, Taiwan
Arábia Saudita, Argélia, Chile,
Colômbia, EUA, Itália, Líbano,
Paraguai, Rússia, Uruguai

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol
Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol
Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o chinês, espanhol e
inglês
Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês
Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o alemão, espanhol e
inglês

Magnesita

18

Minerva

10

Oi

4

Bermudas, Colômbia, EUA, Venezuela

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês

Randon

9

África do Sul, Alemanha, Argélia,
Argentina, Chile, China, Emirados
Árabes Unidos, EUA, México,

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Stefanini IT Solutions

30

África do Sul, Alemanha, Argentina,
Bélgica, Canadá, China, Colômbia,
Dinamarca, Espanha, EUA, Filipinas,
França, Índia, Itália, México, Panamá,
Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido,
Romênia, Suécia, Suíça,

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o alemão, espanhol,
francês e inglês

Suzano Papel e Celulose

6

Argentina, China, EUA, Inglaterra,
Israel, Suíça

Tegma

1

Venezuela

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Ultrapar

7

Argentina, Bélgica, China, Colômbia,
México, Uruguai, Venezuela

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês

21

África do Sul, Argentina, Austrália,
Áustria, Bélgica, Bolívia, Canadá,
Não possui websites internacionais,
Chile, China, Colômbia, Espanha,
apenas a tradução do website
Estados Unidos, Hungria, Índia, Japão, brasileiro para o inglês e espanhol
Marrocos, Peru, Suíça, Tunísia, Turquia
e Uruguai

Votorantim

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês e espanhol

Não possui websites internacionais,
apenas a tradução do website
brasileiro para o inglês

Fonte: Autora (2014)

O Quadro 15 mostra as empresas que prioritariamente atuam no exterior por
meio de unidades próprias e que não apresentam websites internacionais. De um total de
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quarenta e sete empresas, vinte e quatro não têm websites internacionais. Ou seja, 51%
destas empresas não têm um website próprio nos países onde atuam.

Considera-se que a empresa possua um website internacional, quando
registra um domínio próprio de seu website no país onde atua, ou apresente no website
brasileiro versão para outros idiomas (não sendo apenas e meramente uma tradução do
website brasileiro), com informações relevantes sobre os países onde atua.

Vale notar que das quarenta e sete empresas, apenas uma (DMS Logistics)
não apresenta adaptações no website brasileiro, com traduções para outros idiomas, as
demais quarenta e seis empresas adotam adaptações de idiomas no website brasileiro,
sendo o inglês (95,6%) e o espanhol (65,2%) os mais frequentes.

Em relação às catorze empresas que atuam no exterior por meio de
franquias, verificou-se que nove (64,3%) destas empresas não apresentam websites
internacionais, conforme demonstrado no Quadro 16.
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Quadro 16 - Empresas brasileiras internacionalizadas que não possuem websites
internacionais - Atuação por franquias
Empresa

Dumond

Fábrica di
Chocolate

Showcolate

Nº de
países

Angola, Arábia Saudita,
Bahrain, Costa Rica, Dubai,
Emirados Árabes, EUA,
Filipinas, Omã, Tunísia

6

Austrália, Espanha, Japão,
Kuwait, República Dominicana,
Venezuela

Não possui
websites
internacionais,
apenas a tradução
do website
brasileiro para o
inglês e espanhol

13

Canadá, Chile, Colômbia,
Espanha, EUA, Guatemala,
México, Omã, Panamá, Peru,
Portugal, República
Dominicana, Venezuela

Não possui
websites
internacionais

Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai

Não possui
websites
internacionais,
apenas a tradução
do website
brasileiro para o
espanhol e inglês

10

8

Colcci

8

O Boticário

8

Escolas Fisk

6

Truss Cosmetics

Adaptações dos
sites internacionais

Não possui
websites
internacionais,
apenas a tradução
do website
brasileiro para o
inglês e espanhol

Localiza

Cantão

Países

6

5

Arábia Saudita, Espanha, EUA,
Guatemala, Ilha Reunião, Japão,
Malta, Portugal
Angola, Arábia Saudita, EUA,
Espanha, Japão, Paraguai,
Portugal, Venezuela
Angola, Argentina, Bolívia,
Chile, Japão, Paraguai

Não possui
websites
internacionais
Não possui
websites
internacionais
Não possui
websites
internacionais

Alemanha, Colômbia, Emirados
Árabes, EUA, França, Itália

Não possui
websites
internacionais,
apenas a tradução
do website
brasileiro para o
inglês

Angola, Equador, EUA, Japão,
Venezuela

Não possui
websites
internacionais,
apenas a tradução
do website
brasileiro para o
espanhol e inglês

Fonte: Autora (2014)
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Das nove empresas, quatro (44,4%) não apresentam nenhum tipo de
adaptação no website brasileiro. Cinco empresas (55,6%) apresentam adaptações nos
websites brasileiros, com traduções para outros idiomas (inglês e espanhol).

Desta forma, evidencia-se que da amostra total de sessenta e uma empresas
pesquisadas, vinte e três empresas que atuam no exterior por meio de unidades próprias
têm websites internacionais e das empresas que atuam no exterior por meio de
franquias, cinco apresentam websites internacionais. Ou seja, de sessenta e uma
empresas pesquisadas, quase a metade, vinte e oito empresas (45,9%) desenvolveram
websites internacionais específicos para os países ou regiões nos quais atuam. Assim, a
fim de atender aos objetivos determinados, a pesquisa manteve o foco nas vinte e oito
empresas que apresentaram websites internacionais.

Seguindo o percurso proposto para a pesquisa empírica, após a observação
dos websites das empresas que atuam no exterior por meio de unidades próprias e dos
websites das empresas que atuam no exterior por meio de franquias, a fim de determinar
quais empresas apresentam websites internacionais, passamos para a etapa de
identificação de quais empresas utilizam elementos constitutivos da marca país em seus
websites internacionais.

Para tanto, o critério de análise utilizado baseou-se no protocolo de
codificação para análise de conteúdo das imagens das empresas que apresentam
websites internacionais, conforme apresentado no Quadro 11. O protocolo de
codificação define as imagens relacionadas a cada tema pesquisado, na associação com
os índices propostos.

Assim, constatou-se que das vinte e três empresas que possuem websites
internacionais e que atuam no exterior por meio de unidades próprias, cinco empresas
(21,7%) não utilizam os elementos constitutivos da marca país, conforme os índices
determinados no protocolo de codificação. O Quadro 17 apresenta as empresas que não
utilizam os elementos da marca país em seus websites internacionais.
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Quadro 17 - Empresas transnacionais brasileiras com websites internacionais (não
utilizam elementos da marca país) – Atuação por unidades próprias
Nº de
Empresa
países

Países

Adaptações dos sites
internacionais

Elementos da
marca país
presentes nas
imagens

1

Paraguai

A empresa possui apenas o site
internacional da Itaipu
Binacional, que está em
português e pode ser traduzido
para o espanhol e inglês

Marcopolo

8

África do Sul,
Argentina, Austrália,
China, Colômbia, Egito,
Índia e México
(unidades fabris/jointventures)

Foram localizados apenas 02
sites internacionais (Argentina e
Egito). Sites diferentes, sem
Não utiliza
conexão de imagens, apresentam elementos da marca
imagens ligadas às empresas
país
com as quais mantém joint
ventures em cada país

Metalfrio

5

Dinamarca, EUA,
México, Rússia, Turquia Localizado apenas o site da
Dinamarca

24

Angola, Argentina,
Benin, Bolívia, Chile,
China, Cingapura,
Colômbia, EUA, Gabão,
Holanda, Japão, Líbia,
México, Namíbia,
Nigéria, Paraguai, Peru,
Portugal, Reino Unido,
Tanzânia, Turquia,
Uruguai, Venezuela

9

Os sites internacionais mantém a
mesma estrutura visual, com as
Argentina, Bolívia,
mesmas imagens em
Não utiliza
Chile, Colômbia,
praticamente todos os sites da
elementos da marca
Equador, EUA,
América Latina (com exceção
país
Paraguai, Peru, Uruguai
do Chile). Apenas o site dos
EUA tem imagens diferentes.

Eletrobras

Petrobras

Tigre

Não utiliza
elementos da marca
país

Não utiliza
elementos da marca
país

O único site internacional é o da
Argentina. A empresa tem sites
(em português) com
informações sobre a atuação nos Não utiliza
demais países onde está
elementos da marca
presente. O internauta pode
país
optar pela tradução do site de
cada país para o espanhol ou
inglês.

Fonte: Autora (2014)

Em relação às cinco empresas que não utilizam os elementos constitutivos
da marca país em seus websites internacionais (empresas que atuam no exterior por
meio de unidades próprias), encontram-se diversas indústrias diferentes, não havendo
preponderância de nenhuma indústria específica, conforme apresentado no Quadro18.
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Quadro 18 - Indústrias das empresas transnacionais brasileiras (não utilizam elementos
da marca país) - Atuação por unidades próprias

AUTO-PEÇAS
Marcopolo

PETRÓLEO/COMBUSTÍVEIS
Petrobras
TRANSMISSÃO/GERAÇÃO DE ENERGIA
Eletrobrás
TUBOS E CONEXÕES
Tigre

ELETRO-DOMÉSTICOS
Metalfrio

Fonte: Autora (2014)

Neste ponto da pesquisa destacam-se as empresas que apresentam os
elementos constitutivos da marca país em seus websites internacionais.

Do total de quarenta e sete empresas que atuam no exterior por meio de
unidades próprias, dezoito empresas (38,3%) utilizam os elementos constitutivos da
marca país em seus websites internacionais, conforme demonstrado no Quadro 19.

Quadro 19 - Empresas transnacionais brasileiras com websites internacionais (utilizam
elementos da marca país) – Atuação por unidades próprias
Empresa

Artecola

Bematech

Nº de
países

5

4

Países

Argentina,Chile,
Colômbia, México e
Peru

Argentina, China,
EUA, Taiwan

Adaptações dos
sites internacionais

Elementos da marca
país presentes nas
imagens (homepage)

Todos os sites
internacionais tem
imagens iguais

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional);
Imigração e
Investimentos: País
moderno ( pesquisa e
desenvolvimento
(científico e acadêmico).

Os sites
internacionais são
semelhantes ao site
brasileiro em
termos de estrutura
de imagens, só há a
opção de acessar 02
sites internacionais:
em espanhol para a
América Latina ou
em inglês para a
base nos EUA

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (projetos
relacionados à
tecnologia)
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CI&T

CZM

Embraer

Gerdau

Gol

5

Os websites
internacionais
Argentina, China,
possuem a mesma
Estados Unidos, Japão estrutura com
e Reino Unido
adaptações locais de
idioma e fotos de
pessoas

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), Imigração
e Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

A empresa possui
apenas o site
internacional da
CZM - EUA

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), Imigração
e Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

5

China, EUA, França,
Portugal, Singapura

A empresa tem
apenas um site
internacional, na
China (o site
brasileiro é apenas
traduzido para o
inglês). O site
chinês tem a mesma
identidade visual do
site brasileiro, mas
acrescenta na
homepage imagens
de governantes dos
dois países e
acordos comerciais
sendo assinados.

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Governo imprevisível:
representantes do
governo assinando
acordos comerciais,
Imigração e
Investimentos: País
moderno (projetos e
obras relacionados à
tecnologia), país em
desenvolvimento
(referências à China)

12

Quase todos os sites
apresentam uma
Argentina, Canadá,
padronização visual
Chile, Colômbia,
(com exceção da
Espanha, EUA, Índia,
República
México, Peru,
Dominicana), com
República
imagens ligadas à
Dominicana, Uruguai,
produção de aço e
Venezuela
dos produtos da
empresa

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

A empresa tem sites
específicos para
cada país onde atua,
Argentina, Bolívia,
a partir do site
Chile, Colômbia,
brasileiro. Todos os
EUA, Paraguai,
sites internacionais
República
apresentam as
Dominicana, Uruguai,
mesmas imagens,
Venezuela
tanto os sites em
espanhol quanto em
inglês.

Cultura: esportes
(estádios, futebol, bola,
quadras e centros
poliesportivos, pessoa(s)
praticando esportes
coletivos ou
individuais), Turismo:
lugar fascinante
(paisagens do Brasil,
monumentos e pontos
turísticos), Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

2

9

EUA, Itália

76

Ibope

Itaú

JBS Friboi

Marfrig

11

Todos os sites
apresentam uma
mesma
Argentina, América programação visual,
Central (Costa Rica, com imagens
Guatemala, Honduras, diferentes para cada
Panamá), Colômbia, país. Apenas para
Equador, México,
os países em que a
Paraguai, Peru,
empresa tem uma
Uruguai
joint-venture com a
Nielsen (como no
México), o site é
diferente

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), Cultura:
esportes (estádios,
Sites diferentes em futebol, bola, quadras e
cada país, com
centros poliesportivos,
produtos e serviços pessoa(s) praticando
adaptados às
esportes coletivos ou
exigências da
individuais), Turismo:
economia local
lugar excitante (praia,
natureza, monumentos,
pontos turísticos, motel
e atividades
emocionantes)

11

Argentina, Chile,
China, EUA, Ilhas
Cayman, Inglaterra,
Japão, Luxemburgo,
Paraguai, Portugal,
Uruguai

20

Argélia, Angola,
Argentina, Austrália,
Os sites
Chile, China, Congo,
internacionais
Coréia do Sul, EUA,
possuem a mesma
Egito, Inglaterra,
estrutura, com
Itália, Japão, México,
adaptações locais de
Paraguai, Porto Rico,
produtos e marcas
Rússia, Taiwan,
Uruguai

Pessoas: povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Produtos: Alimentos (
in natura e
processados),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

14

Argentina, Austrália,
Bermudas, Chile,
China, Coréia do Sul,
EUA, França,
Holanda, Inglaterra,
Irlanda do Norte,
Malásia, Tailândia,
Uruguai

Produtos: Alimentos( in
natura e processados),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Sites diferentes em
cada país,
reforçando a marca
mais forte do país,
com imagens
regionais, sem
conexão de imagens
entre os sites
internacionais
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Natura

Odebrecht

Porto Seguro

Sabó

7

Produtos: Alimentos( in
natura e processados),
Todos os sites
Artesanato (Produtos
latino-americanos
derivados de artesanato,
possuem
pessoa(s) trabalhando de
similaridade de
forma artesanal,
imagens. Na França
processos artesanais)
Argentina, Bolívia,
as imagens e o
Pessoas: povo alegre
Chile, Colômbia,
projeto gráfico são
(imagens de pessoas
França, México e Peru diferentes dos
sorridentes), Povo
demais. Há um foco
trabalhador (pessoas em
mais didático sobre
atuação profissional)
o Brasil e as
Imigração e
matérias-primas
Investimentos: País
locais.
moderno (utilização de
várias redes sociais).

35

África do Sul, Angola,
Argentina, Botsuana,
Chile, China, Congo,
Coréia do Sul,
Bolívia,
Colômbia,Costa Rica,
Cuba, Djibuti,
Equador, Emirados
Árabes Unidos, EUA,
Gabão, Gana,
Guatemala, GuinéConacri, Índia, Iraque,
Kuwait, Líbia,
Libéria, México,
Moçambique,
Panamá, Paraguai,
Peru, Republica
Dominicana,Rússia,
Singapura, Uruguai,
Venezuela

Sites diferentes,
com informações e
imagens das obras
realizadas em cada
país

1

Uruguai

O único site
internacional é o do
Pessoas: povo alegre
Uruguai.Mantém
(imagens de pessoas
uma estrutura visual
sorridentes)
semelhante ao site
brasileiro

9

Possui site
internacional apenas
com a joint-venture
Alemanha, Argentina,
com a empresa
Áustria, China, EUA,
alemã KACO.
França,Hungria,
Apresenta tradução
Inglaterra, Japão
do site brasileiro
para o espanhol e
inglês

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Produtos: Alimentos( in
natura e processados),
Imigração e
Investimentos: País em
desenvolvimento (obras
relacionadas à
infraestrutura), País
moderno (utilização de
várias redes sociais)

Turismo: Lugar
excitante (Praia,
natureza, monumentos,
pontos turísticos, motel
e atividades
emocionantes),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (projetos
relacionados à
tecnologia)
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Totvs

Vale

Weg

11

Angola, Argentina,
Bolívia, Chile,
Colômbia, EUA,
México, Paraguai,
Peru, Portugal,
Uruguai

A empresa tem sites
específicos para
cada país onde atua,
a partir do site
brasileiro. Todos os
sites internacionais
apresentam a
mesma estrutura
visual e de
distribuição dos
elementos e
praticamente as
mesmas imagens,
tanto nos sites em
espanhol quanto em
inglês.

Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

32

Angola, Argentina,
Austrália, Áustria,
Barbados, Canadá,
Chile, China,
Cingapura, Coréia do
Sul, Emirados Árabes
Unidos, EUA,
Filipinas, Guiné,
Índia, Indonésia,
Japão, Malásia,
Malauí, México,
Moçambique, Nova
Caledônia, Omã,
Papua Nova Guiné,
Paraguai, Peru, Reino
Unido, Rep. Dem. do
Congo, Suíça,
Tailândia, Taiwan,
Zâmbia

Pelo site brasileiro
há acesso apenas
aos sites
internacionais da
empresa na
Indonésia, Austrália
e Canadá, que
apresentam imagens
de projetos da
empresa em cada
país (com imagens
de regiões do país)
nas homepages. As
páginas de produtos
apresentam imagens
similares em todos
os sites.

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes), povo
trabalhador (pessoas em
atuação profissional),
Imigração e
Investimentos: País em
desenvolvimento (obras
relacionadas à
infraestrutura), País
moderno (utilização de
várias redes sociais)

28

Argentina, Austrália,
Austria, Bélgica,
Chile, China,
Cingapura, Colômbia,
Coréia do Sul,
Dinamarca, Emirados
Árabes Unidos,
Espanha, EUA,
França, Gana, Índia,
Inglaterra, Itália,
Japão, Malásia,
México, Países
Baixos, Peru,
Portugal, Rússia,
Suécia, Tailândia,
Venezuela

Os sites
internacionais
apresentam imagens
similares.

Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Fonte: Autora (2014)
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As empresas que atuam no exterior por meio de franquias e que têm
websites internacionais utilizam os elementos constitutivos da marca país conforme os
índices determinados no protocolo de codificação, como se verifica no Quadro 20.

Quadro 20 - Empresas brasileiras internacionalizadas com websites internacionais
(utilizam elementos da marca país) – Atuação por franquias
Empresa

Carmen Steffens

CCAA

MAZ Brasil

Nº de
países

18

9

9

Países
África do Sul, Angola,
Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Espanha, EUA,
França, Jordânia, Líbano,
Moçambique, Panamá,
Paraguai, Peru, Portugal,
Tunísia, Uruguai

Adaptações dos
sites
internacionais
Os sites
internacionais
possuem
estruturas de
imagens
diferentes para
cada país

Os sites
internacionais
Chile, El Salvador, Espanha, possuem
EUA, Inglaterra, Itália, Japão, estruturas de
México, Portugal
imagens
semelhantes para
cada país

Chile, Colômbia, Espanha,
EUA, Kuwait, Japão, Líbano,
Malásia, Portugal

Os sites
internacionais
possuem
estruturas de
imagens
diferentes para
cada país

Elementos da marca
país presentes nas
imagens (homepage)
Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes e felizes),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes e felizes),
povo trabalhador
(pessoas em atuação
profissional); Turismo:
lugar excitante (praia,
natureza, monumentos,
pontos turísticos, motel
e atividades
emocionantes), lugar
educacional (pessoas
em situação de
aprendizagem),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).
Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes e felizes),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais),
país em
desenvolvimento
(projetos e obras
relacionados à
infraestrutura,
referências à China e
Japão).
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Via Uno

17

Wizard Idiomas

10

América Central, África do
Sul, Argentina, Bélgica,
Bolívia, Chile, Colômbia,
Cuba, Equador, Espanha,
Europa, Europa Oriental,
México, Oriente Médio,
Paraguai, Peru, Uruguai

Os sites
internacionais
possuem
estruturas de
imagens
diferentes para
cada país

Os sites
internacionais
China, Colômbia, Costa Rica,
possuem
EUA, Guatemala, Irlanda,
estruturas de
Japão, México, Panamá.
imagens
Paraguai
diferentes para
cada região

Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Pessoas: povo alegre
(imagens de pessoas
sorridentes e felizes),
povo trabalhador
(pessoas em atuação
profissional); Cultura:
música (pessoa(s)
tocando instrumentos,
shows, dança, imagens
de instrumentos e
aparelhos de som),
esportes (Estádios,
futebol, bola, quadras e
centros poliesportivos,
pessoa(s) praticando
esportes coletivos ou
individuais); Turismo:
lugar educacional
(pessoas em situação de
aprendizagem),
Imigração e
Investimentos: País
moderno (utilização de
várias redes sociais).

Fonte: Autora (2014)

Pode-se verificar que as empresas que utilizam os elementos constitutivos
da marca país, em relação ao Brasil, são de diversas indústrias diferentes, conforme
descrito no Quadro 21.

81

Quadro 21 - Indústrias das empresas brasileiras internacionalizadas (utilizam elementos
da marca país) - Atuação por unidades próprias e franquias

ALIMENTOS
JBS-Friboi
Marfrig
AUTO PEÇAS
Sabó
AVIAÇÃO
Embraer
Gol
BANCOS/SEGURADORAS
Itaú
Porto Seguro
CALÇADOS
Carmen Steffens
MAZ Brasil
Via Uno
CONSTRUÇÃO CIVIL
Odebrecht
COSMÉTICOS
Natura

ESCOLAS DE IDIOMAS
Wizard Idiomas
CCAA
EQUIPAMENTOS PARA FUNDAÇÃO
/MOTORES
CZM
Weg
MÍDIA/PESQUISA DE MERCADO
Ibope
MINERAÇÃO
Vale
QUÍMICA
Artecola
SIDERURGIA
Gerdau
TECNOLOGIA
Bematech
CI&T
Totvs

Fonte: Autora (2014)

Das indústrias apresentadas no Quadro 21, percebe-se que as empresas dos
setores de calçados, tecnologia, alimentos, aviação, bancos/seguradoras, equipamentos
para fundação/motores e escolas de idiomas são as que mais utilizam os elementos
constitutivos da marca país.

Em relação à avaliação dos elementos constitutivos da marca país, observase que os elementos que são mais utilizados pelas empresas são os apresentados no
Quadro 22.
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Quadro 22 - Elementos da marca país mais utilizados pelas empresas pesquisadas
ELEMENTOS
MARCA PAÍS

IMAGENS RELACIONADAS AOS
ELEMENTOS

País moderno

Projetos e obras relacionados à
tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento (científico e
acadêmico), uso de várias redes
sociais, referências aos EUA

Povo alegre

Pessoa(s) sorrindo, festas, dança

Povo trabalhador

Pessoa(s) em situações de trabalho,
atuação profissional, trabalho braçal

País em
desenvolvimento

Projetos e obras relacionados à
infraestrutura, China e Japão

Alimentos

Produtos agrícolas, de origem animal,
in natura e processados

Esportes

Estádios, futebol, bola, quadras e
centros poli-esportivos, pessoa(s)
praticando esportes coletivos ou
individuais, atletas

Wizard, Gol, Itaú

13

Lugar excitante

Praia, natureza, monumentos, pontos
turísticos, motel e atividades
emocionantes

Sabó, CCAA, Itaú

13

Lugar educacional

Pessoa(s) em situação de aprendizado
educacional, escolas, universidades,
alunos

Wizard, CCAA

8,7

Lugar fascinante

Paisagens do Brasil, belezas naturais,
monumentos e cidades turísticas

Gol

4,35

Wizard

4,35

Natura

4,35

Música

Artesanato

Pessoa(s) tocando instrumentos,
shows, dança, imagens de
instrumentos e aparelhos de som
Produtos derivados de artesanato,
pessoa(s) trabalhando de forma
artesanal, processos artesanais

EMPRESAS QUE UTILIZAM
Artecola, Bematech, CCAA, Carmen
Steffens, CI&T, CZM, Embraer,
Gerdau, Gol, Ibope, JBS Friboi,
Marfrig, MAZ Brasil, Natura,
Odebrecht, Sabó, Totvs, Vale, Via Uno,
Weg, Wizard
Artecola, Bematech, CCAA, Carmen
Steffens, CI&T, CZM, Embraer,
Gerdau, Ibope, Itaú, MAZ Brasil,
Natura, Odebrecht, Porto Seguro, Vale,
Wizard
Artecola, Bematech, CCAA, Embraer,
Gerdau, Ibope, JBS Friboi, Natura,
Odebrecht, Vale, Wizard
Odebrecht, Vale, Embraer, MAZ Brasil
JBS Friboi, Marfrig, Odebrecht

%

91,3

69,6

47,8
17,4
13

Governo
imprevisível

Representantes do governo, sede do
governo, Brasília, protestos nas ruas

Embraer

4,35

Carnaval de rua

Carnaval de rua, escolas de samba,
fantasias, blocos de carnaval, festas
populares, trio elétrico

Nenhuma empresa

0

Agricultura

Plantações, produtos agrícolas,
maquinário agrícola, terra cultivada

Nenhuma empresa

0

Governo corrupto

Prédios da administração pública
federal (congresso, palácio do
governo), políticos, situações de
propina e suborno, desvio e
desperdício de verbas públicas

Nenhuma empresa

0

Fonte: Autora (2014)

83

A análise do Quadro 22 permite concluir que do total de 23 empresas
pesquisadas, o elemento constitutivo da marca país que é mais encontrado nos websites
internacionais das empresas brasileiras é país moderno, utilizado por 91,3% das
empresas estudadas (21 empresas), com imagens de projetos e obras ligados à
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (tanto científico como acadêmico), além de
referências aos EUA e utilização de várias redes sociais; seguido por povo alegre,
encontrado em 16 das 23 empresas pesquisadas (69,6%) que apresentaram imagens
relacionadas a pessoas sorrindo, festas e dança.

O terceiro elemento da marca país mais encontrado entre as 23 empresas
estudadas foi povo trabalhador, com 11 empresas utilizando este elemento (47,8%).
As imagens relacionadas a este elemento são de pessoa(s) em situações de trabalho,
atuação profissional e trabalho braçal.

Na

sequência,

os

elementos

mais

encontrados

foram

país

em

desenvolvimento, com 04 empresas utilizando imagens relacionadas a projetos e obras
ligados à infraestrutura, além de referências à China e Japão; que equivalem a 17,4% do
total de empresas pesquisadas; e alimentos com 03 empresas da indústria de
alimentação utilizando imagens relacionadas a produtos agrícolas, de origem animal, in
natura ou processados, além da utilização deste elemento por uma empresa de
construção civil, que representam 13% das empresas pesquisadas.

Os elementos esportes e lugar excitante também foram utilizados por 03
empresas cada (13%), lugar educacional foi usado por 02 empresas cada (8,7%),
enquanto os elementos lugar fascinante, música, artesanato e governo imprevisível
foram utilizados apenas por 01 empresa cada (4,35% do total para cada elemento).
Nenhuma das empresas estudadas utilizou os elementos carnaval de rua, agricultura e
governo corrupto nas imagens de seus websites internacionais.

Cabe destaque para a Wizard, que utilizou em seus websites internacionais
06 elementos constitutivos da marca país (Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador,
Esportes, Música e Lugar educacional), sendo a empresa brasileira que mais utilizou
estes elementos em sua comunicação no exterior, conforme apresentado no Quadro 23.
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Quadro 23 - Empresas e elementos da marca país utilizados
EMPRESAS
Wizard

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, Esportes, Música,
Lugar educacional

CCAA

Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, Lugar excitante,
Lugar educacional

Embraer

Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, País em
Desenvolvimento, Governo Imprevisível
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, País em
desenvolvimento, Alimentos
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, Artesanato,
Alimentos
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador, País em
desenvolvimento

Odebrecht
Natura
Vale
Artecola
Bematech
Gerdau
Gol
Ibope
Itaú
JBS Friboi
MAZ Brasil
Carmen Steffens
CI&T
CZM
Marfrig
Sabó
Porto Seguro
Totvs
Via Uno
Weg

Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador
País moderno, Lugar fascinante, Esportes
Povo alegre, País moderno, Povo trabalhador
Povo alegre, Esportes, Lugar excitante
País moderno, Povo trabalhador, Alimentos
Povo alegre, País moderno, País em desenvolvimento
País moderno, Povo alegre
País moderno, Povo alegre
País moderno, Povo alegre
País moderno, Alimentos
País moderno, Lugar excitante
Povo alegre
País moderno
País moderno
País moderno

Fonte: Autora (2014)

A CCAA, Embraer e a Odebrecht empregam 05 elementos constitutivos da
marca país, enquanto as empresas Natura e Vale utilizam cada uma 04 elementos
constitutivos da marca país em seus websites internacionais. Artecola, Bematech,
Gerdau, Gol, Ibope, Itaú, JBS Friboi e MAZ Brasil utilizam 03 elementos da marca país
em sua comunicação no exterior. Carmen Steffens, CI&T, CZM, Marfrig e Sabó
utilizam 02 elementos da marca país e Porto Seguro, Totvs, Via Uno e Weg utilizam
apenas 01 elemento da marca país em seus websites internacionais.
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4.2 ANÁLISE SEMIÓTICA

Definidas as empresas e indústrias que utilizam os elementos constitutivos
da marca país, passa-se à análise semiótica das páginas dos websites internacionais
destas empresas. A pesquisa foi efetuada entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. O
percurso para aplicação dos conceitos de análise semiótica segue os três pontos de vista
semióticos (SANTAELLA, 2007):

(1) o ponto de vista qualitativo-icônico, por meio da contemplação dos
websites, como se apresentam em seus aspectos qualitativos ligados às imagens,
buscando a análise das cores, linhas, volume, dimensão, textura, luminosidade,
composição, forma, design e as qualidades que emanam desta observação inicial, que
caracterizam a primeira impressão das imagens no observador;

(2) o ponto de vista singular-indicativo, que busca analisar os aspectos
ligados ao contexto ao qual a imagem pertence, os traços de identidade e origem da
empresa (que permitam generalizar e ordenar os elementos relacionados à marca país
que possam aparecer na comunicação internacional das empresas analisadas);

(3) o ponto de vista convencional-simbólico, no qual a marca e os produtos
de cada empresa são analisados com base nas expectativas culturais, padrões de design e
gosto que buscam atender; na determinação do status cultural da marca e os valores
agregados culturalmente e em que medida o produto/serviço contribui para a construção
ou consolidação da marca junto ao público alvo (SANTAELLA, 2007).

O ponto de vista qualitativo-icônico está relacionado à primeira impressão
que uma imagem provoca no receptor e que resulta,
[...] “das características qualitativas que a mensagem apresenta aos nossos
sentidos, como cores, luminosidade, atmosfera, textura, linhas, paralelismos,
oposições, formas, composição, volume etc., tomadas em seu conjunto.” [...]
(SANTAELLA; NÖTH, 2010, p. 175).
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As qualidades analisadas evocam impressões, bem como sensações (cores
quentes são excitantes, cores frias tem efeito calmante) e também propiciam associações
de ideias em função das analogias e identificações processadas pela mente, que podem
estar ligadas ao que é visível, palpável (a cor vermelha pode ser associada a uma maçã),
ou ainda que podem estar ligadas ao que é abstrato (a cor vermelha pode ser associada
ao perigo) (SANTAELLA; NÖTH, 2010).

O ponto de vista singular-indicativo está relacionado ao contexto de
referência das imagens. Desta forma, pode-se dizer que,

[...] situações indiciais são aquelas em que as referências são situadas no
tempo e no espaço, pois o índice aponta existencialmente para o seu objeto
referencial dentro de um contexto que é próprio desse objeto e do qual não
apenas o signo, mas também o intérprete é parte. [...] (SANTAELLA;
NÖTH, 2010, p. 177).

No caso das análises semióticas deste estudo, os traços singulares de
identidade (quem é a empresa, sua posição no mercado, seus concorrentes, traços
identitários encontrados nas imagens) são levantados a fim de se atingir aos objetivos
propostos.

Por fim, o ponto de vista convencional-simbólico busca a análise não apenas
singular da empresa ou produto/serviço, mas também, o tipo de usuário ou consumidor
que o produto/marca visa atender e que significados os valores que o produto/marca
carrega podem ter para esse tipo de consumidor,
[...] “Que horizontes de expectativas culturais eles preenchem? Analisa-se
também o poder representativo tanto do produto quanto do anúncio. O que
eles representam? Que valores lhes foram agregados culturalmente? Que
símbolos, mitos e arquétipos estão sendo explícita ou implicitamente
acionados?” [...] (SANTAELLA; NÖTH, 2010, p. 178).

Ao estudar os processos de comunicação, a semiótica habilita o pesquisador
a compreender o “potencial comunicativo de todos os tipos de mensagens, nos variados
efeitos que estas mensagens estão aptas a produzir no receptor” (SANTAELLA, 2007).
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Esses efeitos são perceptíveis em vários níveis:
[...] “os efeitos emocionais, quando o receptor é tomado por um sentimento
mais ou menos definido; os efeitos reativos, quando o receptor é levado a agir
em função da mensagem recebida; os efeitos mentais, quando a mensagem
leva o receptor a refletir.” [...] (SANTAELLA, 2007, p. 60).

Desta forma, com base na avaliação dos três pontos de vista semióticos são
analisados os websites das vinte e três empresas que utilizam os elementos da marca
país em seus websites internacionais. A ordem de apresentação das empresas foi
definida, a priori, com base nas empresas que apresentaram maior ocorrência de
elementos constitutivos da marca país nos websites pesquisados.

Optou-se por apresentar uma síntese avaliativa para cada empresa
pesquisada, sendo que a avaliação completa das imagens encontradas nos websites das
empresas pesquisadas encontra-se nos Apêndices, ao final deste estudo.

A síntese avaliativa apresenta, de forma resumida, os significados que essas
imagens criam, tanto no nível das sugestões e evocações icônicas (ponto de vista
qualitativo-icônico), quanto no nível indicativo, contextual (ponto de vista singularindicativo) e, por fim, no nível simbólico (ponto de vista convencional-simbólico); e de
que forma esses significados agregam-se às marcas das empresas pesquisadas
(SANTAELLA, 2007).

4.2.1 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica - Wizard
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 1)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a empresa emprega
imagens, em seu website para a América Latina, que levam a uma primeira sensação de
página poluída, na qual há conflito entre as imagens e o texto, com falta de harmonia
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entre os dois. Esta impressão é reforçada pela falta de padronização na utilização da
identidade da marca, percebida pelo ponto de vista singular-indicativo. Pelo ponto de
vista convencional-simbólico, a observação da página da empresa propicia um efeito
reativo no observador, com a escolha de imagens que buscam ativar a identificação do
público alvo com a empresa.

A empresa utilizou seis elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, esportes,
música e lugar educacional.
4.2.2 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – CCAA
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 2)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Pelo ponto de vista qualitativo-icônico, a impressão inicial que a página do
CCAA nos EUA propicia é de uma página sobrecarregada de textos, que invadem as
imagens e ocupam grande parte do espaço. Em relação ao ponto de vista singularindicativo, percebe-se que a empresa apresenta a tendência de ampliar sua atuação nos
mercados internacionais. A observação da página da empresa nos EUA propicia um
efeito reativo, associado às imagens de pessoas nas atividades de ensino e aprendizado
de idiomas, quando analisada pelo ponto de vista convencional-simbólico.

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, lugar
excitante e lugar educacional.

4.2.3 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Embraer
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 3)
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SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a página da Embraer na
China propicia uma sensação de artificialidade, com imagens que mais parecem
desenhos animados, carregadas de intervenções computadorizadas. Pelo ponto de vista
singular-indicativo a Embraer foi a única empresa a utilizar imagens de políticos
brasileiros em seu website internacional. Isso indica que a empresa buscou adaptar sua
comunicação ao mercado chinês, cuja cultura valoriza os acordos selados por
representantes governamentais. A Embraer é uma das grandes empresas do mercado
mundial de fabricantes de aeronaves de médio porte, que busca estar presente nos
mercados de maior potencial de compras de seus produtos. Conforme analisado pelo
ponto de vista convencional-simbólico a página da empresa na China propicia um efeito
reativo, em função da utilização das imagens de aeronaves em voo.

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, país moderno, país em
desenvolvimento e governo imprevisível.

4.2.4 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica - Odebrecht
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 4)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Pelo ponto de vista qualitativo-icônico a sensação inicial obtida com a
observação da página da Odebrecht no Peru é de excesso de imagens e assuntos
desconexos (obras de infraestrutura, estradas, exposições, crianças e trabalhadores). As
imagens utilizadas buscam demonstrar que a empresa atingiu um alto grau de integração
com a cultura e comunidades das áreas nas quais atua, conforme analisado pelo ponto
de vista singular-indicativo.

Em relação ao ponto de vista convencional-simbólico a empresa utiliza
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imagens que deixam entrever que seu objetivo principal é atuar na transformação do
ambiente natural inóspito e selvagem, a fim de proporcionar desenvolvimento para o
país (e seu governo) e as pessoas e comunidades onde a empresa atua, agindo sob o
conceito de atuação global, com adaptações locais. Pode-se concluir que a observação
da página da Odebrecht no Peru, gera um efeito reativo em quem a observa.

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, país em
desenvolvimento e alimentos.

4.2.5 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica - Natura
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 5)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico a sensação inicial que a
observação da página da Natura na Argentina é de harmonia, com imagens de rostos de
pessoas e produtos da empresa, entremeadas por uma vasta paleta de cores. Esta
sensação é reforçada pela análise do ponto de vista singular-indicativo, com a
preocupação na seleção de imagens, que evidencia o cuidado da empresa com a
adaptação ao mercado local. Pelo ponto de vista convencional-simbólico, pode-se
concluir que a observação da página da Natura na Argentina, gera um efeito emocional
em quem a observa. A empresa busca passar, por meio da seleção de imagens, a
sensação de bem-estar, com imagens de pessoas em situações de carinho e sorridentes,
combinada às imagens dos produtos da empresa, na busca por induzir à associação de
ideias de que os produtos promovem uma sensação calorosa e feliz.

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, alimentos, artesanato e país
moderno.
4.2.6 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Vale
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(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 6)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico a sensação inicial da observação da
página da empresa na Indonésia, é de harmonia visual, pois a escolha de cores nas
imagens trouxe harmonia visual ao conjunto, suavizando até as imagens mais pesadas,
nas quais aparecem os trabalhadores. Em relação ao ponto de vista singular-indicativo
pode-se verificar que a empresa utilizou imagens que retratam paisagens do país. Não
apenas as paisagens características dos pontos turísticos, mas paisagens nas quais se
insere uma obra ou projeto da empresa, dando o significado de alteração da natureza,
para o desenvolvimento de comunidades e pessoas.

A análise do ponto de vista convencional-simbólico mostra que o principal
valor cultural presente nas imagens da empresa em sua página na Indonésia é o trabalho.
Trabalho capaz de modificar a vida das pessoas e a própria natureza. Pode-se concluir
que a observação da página da Vale na Indonésia, gera um efeito reativo em quem a
observa.

A empresa utilizou quatro elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, país moderno e país em
desenvolvimento.
4.2.7 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Artecola
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 7)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico a observação da página da Artecola
no México passa a sensação de uma empresa antiga, com a utilização de imagens em
preto e branco. Algumas imagens mostram cientistas trabalhando em laboratórios, que
permitem supor que a empresa deseja afirmar uma imagem ligada à pesquisa
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tecnológica e científica, em relação à análise do ponto de vista singular-indicativo. Em
relação ao ponto de vista convencional-simbólico a empresa utiliza esta imagem de
desenvolvimento científico global e a associa à possibilidade de atuar com sucesso em
diversos países. Pode-se concluir que a observação da página da Artecola no México,
gera um efeito mental em quem a observa.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno.

4.2.8 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Bematech
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 8)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico a sensação ao se observar a
página da Bematech para a América do Norte é de atividade vibrante. Sob o ponto de
vista singular-indicativo, a sensação inicial é complementada por uma impressão de
modernidade e de empresa conectada ao mundo atual, com a apresentação dos produtos
da empresa, que oferecem soluções de automação comercial para pequenas empresas. O
ponto de vista convencional-simbólico mostra a valorização do empreendedorismo e a
busca das pequenas empresas por sucesso e crescimento em seus negócios. Pode-se
concluir que a observação da página da Bematech na América do Norte, gera um efeito
reativo em quem a observa.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno.

4.2.9 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Gerdau
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(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 9)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico a página da Gerdau no
Chile propicia uma sensação geral de que a página é visualmente leve, principalmente
em relação à utilização de cores (azul claro e branco). A empresa passa uma imagem de
ter uma participação ativa no mercado chileno, com adaptações locais, sob a análise do
ponto de vista singular-indicativo. A análise do ponto de vista convencional-simbólico
aponta que as imagens associadas à área de construção civil e aço remetem à força,
firmeza, estabilidade e segurança. O sentido da construção nos remete à iniciativa,
realização e crescimento. Pode-se concluir que a observação da página da Gerdau no
Chile, gera um efeito reativo em quem a observa. Uma empresa que vende aço para a
construção civil gostaria de, em última análise, passar a imagem de solidez e
confiabilidade.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno.

4.2.10 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Gol
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 10)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico, a sensação que a observação da
página da Gol nos EUA oferece é desagradável, com um efeito de “tela” encobrindo a
visualização das imagens, que ofusca as imagens e incomoda a visão. Em relação ao
ponto de vista singular-indicativo a empresa escolheu imagens de cidades turísticas
brasileiras, visando a atração de turistas para a Copa do Mundo em 2014. Essa intenção
é reforçada pela análise do ponto de vista convencional-simbólico, na qual a observação
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da página da Gol nos EUA, gera um efeito reativo em quem a observa, levando a que a
paixão pelo esporte, associada ao desejo de viajar, possa ser um convite irresistível para
vários americanos.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno, lugar fascinante e esportes.

4.2.11 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Ibope
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 11)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico, a página do Ibope na Colômbia
passa uma sensação geral de peso, com excesso de texto. Essa profusão de textos, em
detrimento das imagens, no nível singular-indicativo mostra que a empresa busca
argumentos racionais para oferecer a seus clientes serviços que possam ajudá-los a
manter estável a audiência e o investimento de anunciantes nos meios de comunicação
tradicionais. Em relação ao ponto de vista convencional-simbólico, pode-se concluir que
a observação da página do Ibope na Colômbia, gera um efeito mental em quem a
observa.
A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno.

4.2.12 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Itaú
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(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 12)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a página do Itaú na
Argentina oferece uma impressão inicial vibrante, quente, dinâmica e alegre. A empresa
apresenta uma estratégia de posicionamento, em relação à internacionalização,
colocando-se como o maior banco global latino-americano e com o patrocínio de
diversos projetos ligados a esportes e transporte sustentável, a empresa busca fortalecer
a imagem de empresa moderna, sólida e que transmite confiança a seus clientes,
segundo a análise do ponto de vista singular-indicativo. Pelo ponto de vista
convencional-simbólico, pode-se concluir que a observação da página do Itaú na
Argentina, gera um efeito reativo em quem a observa, associado às imagens de pessoas
dançando na praia, viagens e bicicleta.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, esportes, lugar excitante.

4.2.13 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – JBS Friboi
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 13)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico a observação da página da
JBS Friboi nos EUA propicia uma sensação geral de harmonia entre as imagens e o
ramo de atividade da empresa: alimentos. São imagens de vaqueiro num curral com
cabeças de gado, a sede da empresa no país, funcionários na linha de produção,
alimentos in natura e processados. Sob o ponto de vista singular-indicativo a empresa
utilizou a estratégia de adaptação ao mercado local, pois teve cuidado ao reforçar que a
produção dos produtos oferecidos no website dos EUA é feita em solo americano,
96

empregando mão de obra local e que valoriza as tradições do país. A partir da análise do
ponto de vista convencional-simbólico pode-se concluir que a observação da página da
JBS Friboi nos EUA, gera um efeito emocional em quem a observa, associado às
tradições, costumes e estereótipos da vida americana.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: alimento, povo trabalhador e país moderno
4.2.14 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – MAZ Brasil
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 14)

SÍNTESE AVALIATIVA:

A análise da página da MAZ Brasil na Malásia, sob o ponto de vista
qualitativo-icônico, propicia uma impressão inicial alegre, com cores vivas e uma
sensação de dinamismo e energia. Em relação ao ponto de vista singular-indicativo, a
empresa busca focar seus investimentos em design, inovação e qualidade, a fim de gerar
diferenciais e agregar valor a seus produtos nos mercados internacionais. A análise sob
o ponto de vista convencional-simbólico permite concluir que a observação da página
da MAZ Brasil na Malásia, gera um efeito reativo em quem a observa, associado às
imagens dos produtos apresentados em cores vibrantes.

A MAZ Brasil foi a única dentre as empresas pesquisadas que incorporou a
seu logotipo e às suas imagens a bandeira do Brasil e o nome do país, Além disso, no
website da Malásia, a empresa apresenta os produtos e ressalta que são feitos no Brasil
(100% Made in Brazil). A empresa demonstra acreditar que o país de origem possa ser
um elemento de diferenciação e uma vantagem competitiva.

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno e país em desenvolvimento.

4.2.15 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Carmen Steffens
97

(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 15)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a observação da página da
Carmen Steffens na Espanha, propicia a sensação inicial de uma página pesada. Apesar
de utilizar poucas imagens, a sensação de peso fica por conta da utilização das cores
escuras nas imagens e elementos de composição da página. Sob o ponto de vista
singular-indicativo, a estratégia da empresa, em relação a seus produtos, é manter a
fabricação própria, com matéria-prima de alta qualidade e couro diferenciado. Com a
análise do ponto de vista convencional-simbólico pode-se concluir que a observação da
página da Carmen Steffens na Espanha, gera um efeito reativo em quem a observa,
associado aos produtos apresentados.

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e povo alegre.

4.2.16 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – CI&T
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 16)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico, a sensação inicial da observação da
página da CI&T no Japão é de que a página está quase vazia, como se faltassem mais
elementos de composição. Há um volume relativamente grande de texto, porém poucas
imagens. A impressão é de uma página excessivamente “clean”. A análise sob o ponto
de vista singular-indicativo mostra uma fragilidade da empresa, que apesar de ser uma
empresa voltada para tecnologia, na página da empresa no Japão não há destaque para
nenhuma outra rede social (além do twitter) nas quais a empresa possivelmente deve
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atuar. Por meio da análise do ponto de vista convencional-simbólico pode-se concluir
que a observação da página da CI&T no Japão, gera um efeito mental em quem a
observa, associado à utilização de cores e disposição de imagens. Porém, não há uma
associação denotativa com valores culturais do Japão.

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em seu
website no Japão: povo alegre e país moderno.

4.2.17 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – CZM
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 17)

SÍNTESE AVALIATIVA:

A análise do ponto de vista qualitativo-icônico da página da CZM nos EUA,
propicia uma sensação geral de uma página simples e pesada, carregada demais com o
fundo preto e com poucos elementos gráficos, além das imagens dos produtos da
empresa. Sob o ponto de vista singular-indicativo a CZM adotou uma estratégia de
adaptação total ao mercado dos EUA, com a adoção, ao lado do logotipo da empresa, da
frase “made in the USA”, seguido por uma bandeira americana. Logo abaixo das
imagens de abertura, a empresa volta a frisar o fato de fabricar seus produtos no país,
pois coloca no texto que os produtos são “feitos com orgulho nos EUA”. Em relação ao
ponto de vista convencional-simbólico, pode-se concluir que a observação da página da
CZM nos EUA, gera um efeito reativo em quem a observa, associado à utilização dos
produtos da empresa na fase estrutural da construção civil, que aparecem em diversas
imagens onde os equipamentos estão em uso em diversas obras.

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e povo alegre.

4.2.18 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Marfrig
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(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 18)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico a análise da página da Marfrig nos
EUA propicia uma sensação geral de bem-estar e harmonia ao se avistar as imagens que
mostram cenas com uma natureza exuberante e cores harmoniosas. Em relação ao ponto
de vista singular-indicativo, percebe-se que a empresa utiliza nos EUA a marca
Pemmican, com um logotipo que apresenta uma imagem simbólica de um índio
americano, ligada às tradições nativas dos EUA. Sob o ponto de vista convencionalsimbólico a análise da página da Marfrig nos EUA permite concluir que a observação da
página da empresa, gera um efeito emocional em quem a observa, em função da
utilização de imagens da natureza, que quando relacionadas ao logotipo com a imagem
do índio americano, induzem o observador a associar estas imagens à liberdade e a um
estilo de vida mais natural.

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: alimentos e país moderno.

4.2.19 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Sabó
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 19)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico a análise da página da Sabó
na Alemanha, propicia uma sensação de que tudo é muito técnico. Para suavizar essa
sensação geral de excesso de tecnicidade, a empresa intercala imagens de aspectos
técnicos dos produtos que fabrica para a indústria automotiva com imagens leves de
paisagens e pessoas (uma imagem de praia com a faixa de areia, o mar e um carro e
outra imagem de uma mulher e um garoto, sentados num campo). A análise do ponto de
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vista singular-indicativo indica que a estratégia de internacionalização da empresa na
Alemanha mistura adaptação (em função da manutenção do nome da empresa adquirida
na Alemanha - Kaco) com padronização (alteração do logotipo da Kaco, com
programação visual da Sabó). Sob o ponto de vista convencional-simbólico, pode-se
concluir que a observação da página da Sabó na Alemanha, gera um efeito mental em
quem a observa, associado às explicações e especificidades técnicas dos produtos
apresentados.

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e lugar excitante.

4.2.20 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Porto Seguro
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 20)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Sob o ponto de vista qualitativo-icônico a página da Porto Seguro no
Uruguai propicia uma sensação geral de família e relações pessoais felizes. Em relação
ao ponto de vista singular-indicativo a empresa demonstra estar bem adaptada ao
mercado local. No que diz respeito ao ponto de vista convencional-simbólico, pode-se
concluir que a observação da página da Porto Seguro no Uruguai, gera um efeito
emocional em quem a observa, associado à utilização de imagens de famílias, pais e
filhos e casais em situações do cotidiano.

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre.

4.2.21 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Totvs
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(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 21)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a impressão inicial que a
página da Totvs para a América do Sul, é que a página é excessivamente técnica,
carregada de textos. No que diz respeito ao ponto de vista singular-indicativo, a empresa
adotou a estratégia de iniciar seus processos de internacionalização por meio de
unidades próprias e na sequência passou a operar por meio de franquias, buscando um
crescimento mais rápido e acentuado. Sob o ponto de vista convencional-simbólico,
pode-se concluir que a observação da página da Totvs na América do Sul, gera um
efeito mental em quem a observa, associado ao texto e especificidades técnicas dos
produtos apresentados.

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno.

4.2.22 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Via Uno
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 22)

SÍNTESE AVALIATIVA:

Em relação ao ponto de vista qualitativo-icônico, a observação da página da
Via Uno no Chile propicia uma impressão inicial de estar excessivamente carregada de
produtos, dando a sensação de um catálogo de vendas. Afinal, é uma página de ecommerce. Sob o ponto de vista singular-indicativo, percebe-se que a estratégia da
empresa é de posicionar-se como marca global, inclusive com uma comunicação
padronizada nos países onde atua. A análise da página sob o ponto de vista
convencional-simbólico permite concluir que a observação da página da Via Uno no
Chile gera um efeito reativo em quem a observa, associado ao fato de ser uma página de
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venda online.
A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno.

4.2.23 Síntese Avaliativa da Análise Semiótica – Weg
(Ver Análise Semiótica completa no Apêndice 23)

SÍNTESE AVALIATIVA:

A análise da página da Weg no Reino Unido, sob o ponto de vista
qualitativo-icônico, propicia uma impressão inicial bastante técnica, em função do tipo
de produtos com os quais a empresa atua. Em relação ao ponto de vista singularindicativo a estratégia de internacionalização da empresa permite que esteja com
unidades fabris em pontos estratégicos do planeta, complementando com instalações de
distribuição e comercialização nos mercados mais atraentes para a empresa. A análise,
sob o ponto de vista convencional-simbólico, da página da Weg no Reino Unido
permite concluir que ela gera um efeito mental em quem a observa, associado aos
produtos e especificidades técnicas apresentadas.

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno.

Com base nas análises semióticas das imagens contidas nos websites das
empresas estudadas, pode-se verificar que estas empresas apresentam maior ou menor
clareza, em relação aos pontos de vista semióticos, como mostra o Quadro XX.
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Quadro 24 - Avaliação dos pontos de vista semióticos das empresas pesquisadas

EMPRESA

PONTO DE VISTA
QUALITATIVOICÔNICO

PONTO DE VISTA
SINGULARINDICATIVO

PONTO DE VISTA
CONVENCIONALSIMBÓLICO

Wizard
CCAA
Embraer
Odebrecht
Natura
Vale
Artecola
Bematech
Gerdau
Gol
Ibope
Itaú
JBS Friboi
MAZ Brasil
Carmen
Steffens
CI&T
CZM
Marfrig
Sabó
Porto Seguro
Totvs
Via Uno
Weg
Fonte: Autora (2014)

O Quadro 24 expõe a forma com que as empresas desenvolveram os pontos
de vista semióticos (qualitativo-icônico, singular-indicativo e convencional-simbólico).
As empresas que melhor desenvolveram os pontos de vista semióticos foram
classificadas com quatro estrelas, ao passo que as empresas que não desenvolveram de
forma clara os pontos de vista semióticos tiveram menor avaliação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as considerações finais do estudo, tendo
como base os objetivos propostos. Apresentam-se as contribuições teóricas e gerenciais,
bem como as limitações e sugestões para estudos futuros.

O objetivo geral deste estudo era identificar como ocorre a utilização dos
elementos que constituem a marca país, nos esforços de comunicação das empresas
brasileiras internacionalizadas. Para tanto, foram definidas sessenta e uma empresas
para o estudo. A pesquisa buscou identificar se estas empresas utilizavam ou não
elementos constitutivos da marca país em seus websites internacionais, utilizando
análise de conteúdo e análise semiótica das imagens encontradas nos websites.

Constatou-se que das empresas estudadas, 33 empresas, mais da metade
(54,1%), não tinham websites internacionais (considerou-se que a empresa tenha um
website internacional quando registra um domínio próprio de seu website no país onde
atua, ou apresente no website brasileiro versão para outros idiomas - não sendo apenas e
meramente uma tradução do website brasileiro - com informações relevantes sobre os
países onde atua).

A maioria das empresas que não possuem websites internacionais apresenta
tradução do website nacional para outros idiomas (sendo o inglês e o espanhol os mais
utilizados). Porém, há algumas empresas que não oferecem a tradução do conteúdo do
website brasileiro, mantendo apenas a versão em português.

Na composição das empresas estudadas, quarenta e sete empresas atuam no
exterior por meio de unidades próprias. Destas, vinte e quatro (51%) não tem websites
internacionais. Foram estudadas também catorze empresas que atuam no exterior por
meio de franquias. Destas, nove (64,3%) não tem websites internacionais.

Chama atenção o número elevado de empresas que atuam no exterior por
meio de franquias e que não possuem websites internacionais. Foram analisadas
empresas que possuíam operações em cinco ou mais países. É possível que estas
empresas não tenham um ativo planejamento em relação à sua atuação internacional em
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função de ainda não terem alcançado a saturação no mercado nacional e desta forma,
atuam no exterior por oportunidade, quando surge uma proposta de um possível
franqueado de levar a marca para um determinado país (ROCHA et al., 2012).

Percebe-se que muitas empresas ainda não estão plenamente atentas ao fato
de que seus websites (tanto nacionais como no exterior) são uma fonte de consulta
permanente para seus consumidores (atuais ou potenciais), seja para fins comerciais,
informacionais ou de entretenimento; além do fato de que o website é uma importante
ferramenta na comunicação internacional e branding (KELLER, 2003; CRESCITELLI;
SHIMP, 2013).

Na sequência do estudo, foram analisadas as empresas que possuíam
websites internacionais, a fim de identificar aquelas que utilizavam os elementos
constitutivos da marca país. Assim, do total de vinte e três empresas com websites
internacionais (que atuam no exterior por meio de unidades próprias), verificou-se que
cinco empresas (21,7%) não utilizavam, de forma perceptível, nenhum elemento da
marca país em seus websites no exterior. Das cinco empresas que atuam no exterior por
meio de franquias e que tem websites internacionais, todas utilizam os elementos da
marca país.

Assim, a pesquisa concentrou-se nas vinte e três empresas que utilizam
elementos que constituem a marca país em seus websites internacionais, e que
correspondem a 37,7% do total de empresas estudadas. Vale observar que destas
empresas a que mais utiliza elementos constitutivos da marca país é uma empresa que
atua por meio de franquias, a Wizard, que utiliza seis elementos da marca país em seu
website para a América Latina.

Na pesquisa de campo, foram encontrados elementos constitutivos da marca
país, conforme a frequência vista na Figura 10.
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Figura 10 – Word cloud - Elementos da marca país encontrados nos websites pesquisados

Fonte: Autora (2014) - WordItOut (2014)

Dos elementos que constituem a marca país, o mais utilizado pelas empresas
foi país moderno, presente nos websites de 91,3% das empresas. Como as imagens
relacionadas a este índice (conforme proposto no protocolo de codificação), na análise
de conteúdo das imagens presentes nos websites, eram também aquelas que
apresentavam a presença dos ícones das redes sociais usadas na atualidade, pode-se
supor que como a análise foi baseada em uma mídia digital (websites), todas as
empresas iriam apresentar os ícones das redes sociais nas quais atuam.

Porém, nem todas as empresas utilizaram estes ícones. Das vinte e três
empresas, cinco não empregam, nos websites internacionais analisados, os ícones de
nenhuma rede social na qual possam atuar (Artecola, Embraer, Ibope, Itaú e Porto
Seguro). Este elemento foi o mais utilizado pelas empresas estudadas, mas não era um
dos elementos de maior destaque em relação à marca país, apresentando apenas 11%
dos respondentes que enxergam o Brasil como um país moderno (NATION BRANDS
INDEX, 2010).
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Povo alegre foi o segundo elemento constitutivo da marca país que mais foi
utilizado pelas empresas estudadas. As imagens de pessoas sorrindo, festas e dança
estão relacionadas a este elemento. Grande parte das empresas (32%) utilizou imagens
de pessoas sorrindo ou imagens de pessoas dançando. Esta é uma característica em
destaque, em relação à marca país, conforme apontado pelos respondentes do Nation
Brands Index (2010). Esse elemento foi intensamente utilizado pelas empresas
estudadas.

As imagens de pessoas em situação de trabalho, atuação profissional ou
trabalho braçal, que estão relacionadas ao elemento constitutivo da marca país povo
trabalhador, aparecem em terceiro lugar na utilização pelas empresas pesquisadas. Este
não era um elemento fortemente associado à marca país (24%), apontado pelos
respondentes do Nation Brands Index (2010). Porém, para as empresas brasileiras, este
elemento foi utilizado com destaque nas imagens de seus websites internacionais. Podese supor que as empresas escolham estas imagens, a fim de reforçar a ideia de que seus
colaboradores trabalham arduamente na elaboração de produtos e serviços, para atender
às necessidades dos consumidores nos países onde atuam.

Foram analisados também, nos websites internacionais pesquisados, outros
elementos que constituem a marca país, em relação ao Brasil, sendo que por ordem de
frequência de ocorrência, pode-se enumerar (do mais utilizado para o menos utilizado):
país em desenvolvimento, alimentos, esportes, lugar excitante, lugar educacional, lugar
fascinante, música, artesanato e governo imprevisível.

Na comparação entre os elementos constitutivos da marca país encontrados
na pesquisa de campo, nos websites das empresas, e os elementos constitutivos da
marca país, em relação ao Brasil, apresentados no Nation Brands Index (2010), como
visto na Figura 11, é possível chegar a algumas conclusões em relação à forma como as
empresas utilizam estes elementos em seus websites internacionais.
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Figura 11 - Word cloud - Elementos da marca país - Brasil - Nation Brands Index

Fonte: Autora (2014) - WordItOut (2014)

Três elementos não apresentaram nenhuma ocorrência nos websites
analisados: carnaval de rua, agricultura e governo corrupto. É interessante notar que
para a definição dos elementos constitutivos da marca país, baseado no Nation Brands
Index, o elemento carnaval de rua foi o que apresentou maior percentual de ocorrência
(54%), na pesquisa efetuada junto aos respondentes de outros países, para determinar a
marca país em relação ao Brasil. Pode-se imaginar que a escolha de não utilizar este
elemento tenha sido deliberada, em função das empresas preferirem associar sua
imagem a elementos que transmitam mais seriedade, confiabilidade e segurança a seus
consumidores. As imagens associadas a carnaval remetem a festa, divertimento e maior
liberalidade de costumes. Pode-se concluir que as empresas procuraram evitar esta
associação.

Outro elemento não utilizado pelas empresas pesquisadas, agricultura,
também teve um significativo percentual de ocorrência (38%) entre os respondentes de
outros países (NATION BRANDS INDEX, 2010). No entanto, nenhuma empresa
analisada fez uso deste elemento nos websites internacionais. As imagens relacionadas a
este tema (plantações, produtos agrícolas, maquinário agrícola e terra cultivada) não foi
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utilizado diretamente em nenhuma das imagens analisadas. Mesmo as empresas da
indústria de alimentos não utilizaram estas imagens, possivelmente em função de serem
frigoríficos. Pode-se imaginar que a não utilização deste elemento deu-se em
consequência da falta de adequação com as indústrias nas quais as empresas estudadas
atuam.

O último elemento que não foi utilizado por nenhuma das empresas
pesquisadas foi governo corrupto. Pode-se concluir que nenhuma empresa tem interesse
em associar este elemento à sua marca ou produtos e serviços.

Em relação aos objetivos específicos propostos nesta pesquisa, buscou-se
identificar se existem indústrias mais propensas à utilização dos elementos constitutivos
da marca país e indústrias que evitam utilizar estes elementos. As empresas que não
utilizaram elementos da marca país em seus websites internacionais foram: autopeças,
eletrodomésticos,

petróleo/combustíveis,

transmissão/geração

energia,

tubos

e

conexões.

Pode-se concluir que as empresas destas indústrias podem evitar a utilização
dos elementos constitutivos da marca país, em função da tentativa de construir uma
imagem distante da que a população de outros países (em geral) já tem, conforme visto
nos elementos apontados no Nation Brands Index (2010). Desta forma, ao não utilizar
elementos constitutivos da marca país, estas empresas buscam evitar a associação da
população de outros países com o país de origem da empresa (Brasil).

Por outro lado, os resultados da pesquisa apontam que há indústrias mais
propensas à utilização dos elementos constitutivos da marca país, como o caso das
indústrias de calçados, tecnologia, escolas de idiomas, alimentos, bancos/seguradoras,
equipamentos/motores e aviação, que apresentaram maior índice de utilização destes
elementos dentre as demais indústrias.

Na indústria de calçados as imagens predominantes nos websites das
empresas pesquisadas (Carmen Steffens, MAZ Brasil e Via Uno) são aquelas associadas
ao elemento país moderno, com imagens dos ícones das redes sociais nas quais estas
empresas atuam. Na sequência aparecem imagens associadas ao elemento povo alegre,
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com imagens de pessoas sorrindo. Pela análise semiótica das imagens destes websites
aparece ainda no website da MAZ Brasil uma imagem relacionada ao elemento país em
desenvolvimento, imagem esta que remete a uma referência da China.

Em relação à indústria de tecnologia as imagens predominantes nos websites
das empresas pesquisadas (Bematech, CI&T e Totvs), são aquelas associadas ao
elemento país moderno, com imagens dos ícones das redes sociais nas quais estas
empresas atuam. Na sequência, aparecem imagens associadas ao elemento povo alegre,
com imagens de pessoas sorrindo. Pela análise semiótica das imagens destes websites
aparecem ainda no website da Bematech várias imagens relacionadas ao elemento povo
trabalhador, que mostram pessoas em situação de atuação profissional.

No caso das escolas de idiomas, as imagens predominantes nos websites das
empresas pesquisadas (Wizard e CCAA) são aquelas associadas ao elemento povo
alegre, com imagens de pessoas sorridentes, que aparentam estar felizes, tanto nas
imagens com grupos, quanto nas imagens que retratam apenas uma pessoa. Os
elementos lugar educacional e povo trabalhador aparecem nas imagens que mostram
grupos de alunos com o professor, em sala de aula, ou alunos estudando
individualmente. O elemento país moderno aparece nas imagens dos ícones das redes
sociais nas quais estas empresas atuam.

Pela análise semiótica das imagens destes websites aparecem ainda no
website da Wizard imagens relacionadas aos elementos esportes (com a imagem do
atleta de MMA, Anderson Silva) e música, com as imagens de um artista tocando
guitarra e na imagem de duas funcionárias da empresa cantando em um vídeo do
youtube. No website da CCAA aparece adicionalmente o elemento lugar excitante,
representado por imagens de praias.

Em relação às escolas de idiomas, percebe-se uma particularidade: uma
parte do público alvo destas empresas em outros países são brasileiros residentes nos
países onde as empresas atuam. Assim, a utilização de elementos da marca país remete
ao país de origem da empresa, criando uma associação afetiva com os consumidores que
as empresas pretendem atingir.
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Na indústria de alimentos, as imagens predominantes nos websites das
empresas pesquisadas (JBS Friboi e Marfrig) são aquelas associadas ao elemento
alimentos (tanto in natura como processados), com total adequação das empresas à
indústria na qual atuam, seguidos pelo elemento país moderno, com imagens dos ícones
das redes sociais nas quais estas empresas atuam. Pela análise semiótica das imagens
destes websites aparecem ainda no website da JBS Friboi imagens relacionadas ao
elemento povo trabalhador, que mostram pessoas em situação de atuação profissional.

Em relação à indústria de bancos/seguradoras, as imagens predominantes
nos websites das empresas pesquisadas (Itaú e Porto Seguro) são aquelas associadas ao
elemento povo alegre, com imagens de pessoas sorridentes, em grupo. Pela análise
semiótica das imagens destes websites aparece ainda no website do Itaú uma imagem
relacionada ao elemento esportes, representado por uma imagem de bola de tênis e
imagens relacionadas ao elemento lugar excitante, com imagens de praia.

No caso da indústria de equipamentos/motores, as imagens predominantes
nos websites das empresas pesquisadas (CZM e Weg) são aquelas associadas ao
elemento país moderno, com imagens dos ícones das redes sociais nas quais estas
empresas atuam. Pela análise semiótica das imagens destes websites aparecem ainda no
website da CZM imagens relacionadas ao elemento povo alegre, com imagens de
pessoas sorridentes, em grupo.

Na indústria de aviação não há imagens similares que tenham sido utilizadas
nos websites das empresas pesquisadas (Embraer e Gol), porém são utilizadas imagens
associadas ao elemento país moderno, sendo que a Embraer utilizou imagens de
projetos e obras ligados à tecnologia de aviação e a Gol utilizou imagens dos ícones das
redes sociais nas quais a empresa atua. Pode-se concluir que a Embraer não utiliza redes
sociais na China. Na sequência as empresas utilizaram elementos constitutivos da marca
país diferentes na composição de seus websites.

Pela análise semiótica das imagens do website da Embraer aparecem
imagens relacionadas ao elemento povo alegre, com imagens de pessoas sorridentes, em
grupo. Também aparecem imagens associadas ao elemento povo trabalhador, que
retratam pessoas em atuação profissional. Além destas imagens, também aparecem
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referências à China, associadas ao elemento país em desenvolvimento e por fim, a
empresa utiliza imagens de representantes do governo brasileiro, associadas ao
elemento governo imprevisível, conforme determinado pelo índice no protocolo de
codificação.

Outros elementos da marca país apareceram na análise semiótica do website
da Gol. O elemento esportes foi representado pela imagem de uma bola de futebol,
numa associação direta com a Copa do Mundo da FIFA que ocorrerá no país em 2014.
Outro elemento que foi utilizado pela empresa foi lugar fascinante, com imagens de
cidades turísticas brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).

Por fim, a fim de atender a um dos objetivos específicos deste estudo,
procurou-se analisar se a utilização dos elementos constitutivos da marca país configura
um fator de diferenciação para as empresas brasileiras, em relação a seus concorrentes.
Não foi possível estabelecer com clareza se a utilização dos elementos constitutivos da
marca país configura, de fato, um fator de diferenciação.

De todos os websites analisados, apenas um (MAZ Brasil) incorporou a seu
logotipo e às suas imagens, a bandeira do Brasil e o nome do país, Além disso, no
website da Malásia, a empresa apresenta os produtos e ressalta que são feitos no Brasil
(100% Made in Brazil). A empresa demonstra acreditar que o país de origem possa ser
um elemento de diferenciação e uma vantagem competitiva, conforme visto na literatura
sobre efeito do país de origem e outros elementos intrínsecos (ligados diretamente ao
produto), importantes para a decisão de compra do consumidor: qualidade, design e
desempenho do produto, bem como o gerenciamento da marca, preço, comunicação e
distribuição (ERICKSON et al, 1984; JOHANSSON et al, 1985, ETTENSON et al,
1988, CHAO, 1998, THORELI et al,1989, HONG; WYER, 1989,

D’ASTOUS;

AHMED, (1992), LIEFIELD, 1993).

Percebe-se, porém, que há empresas que evitam associar de forma ostensiva
os elementos da marca país em seus websites no exterior, como o caso da CZM nos
EUA, que procurou frisar que os produtos da empresa eram fabricados nos EUA “com
orgulho”, além de colocar a bandeira americana ao lado do nome da empresa.
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Além destas duas empresas, não foi possível estabelecer de forma precisa se
as empresas pesquisadas efetivamente utilizam os elementos da marca país, a fim de
obter um elemento de diferenciação nos países onde atuam.

Por fim, há elementos que foram apontados no Nation Brands Index (2010)
e que aparecem nas imagens utilizadas por algumas empresas, que podem agregar
fatores negativos à imagem das empresas e mesmo à marca país, em relação ao Brasil.

O elemento lugar excitante (utilizado pelas empresas Sabó, CCAA e Itaú),
que pelo protocolo de codificação está associado às imagens de praia, natureza,
monumentos, pontos turísticos, motel e atividades emocionantes; pode gerar uma
interpretação dúbia, ligada tanto a imagens de paisagens como a uma associação de
turismo sexual.

O elemento governo corrupto, apontado no Nation Brands Index (2010) e
que não teve utilização por parte de nenhuma das empresas pesquisadas, traz uma
imagem negativa para a marca país, que pode vir a agregar-se à imagem das empresas
brasileiras.

5. 1 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS

O estudo traz contribuições acadêmicas por utilizar duas ferramentas para
análise de imagens presentes em websites: análise de conteúdo e análise semiótica. A
análise de conteúdo é mais denotativa, ao estabelecer uma relação significativa objetiva
entre os elementos da marca país, em relação ao Brasil, e as imagens utilizadas nos
websites das empresas, que permite identificar a intenção da empresa em utilizar estes
elementos nas imagens presentes em seus websites.

A análise semiótica apresenta uma possibilidade de análise de elementos
não tão explícitos, trazendo à tona informações, por vezes, dissonantes do desejado às
marcas que representam (como as impressões de conflito e artificialidade analisadas em
algumas imagens de websites). Adicionalmente, a análise semiótica é relativamente
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pouco empregada em trabalhos da área de marketing. Este estudo, portanto, contribui no
sentido de aproximar esta ferramenta das análises de marketing.

5. 2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS

O estudo apontou considerações que podem ser úteis para gestores de
empresas que atuam no exterior, ou que pretendam atuar em outros países, no sentido de
reforçar a importância que os websites apresentam como ferramenta de comunicação
das empresas nos mercados nos quais atuam.

A utilização dos websites no planejamento de comunicação permite que as
empresas trabalhem com duas características importantes para a comunicação na
atualidade: individualização e interatividade. Estas características permitem que o
consumidor selecione e controle o fluxo de informação que considere relevante, abrindo
a comunicação em mão dupla, com a interação do consumidor com a empresa, em
tempo real. Assim, os websites passam a ser um meio de comunicação da marca, ao
transmitir informações sobre a empresa e seus produtos/serviços, promover ofertas e
construir valor para a marca junto ao consumidor, que busca o website da empresa de
“maneira orientada por um objetivo” (seja informacional ou de entretenimento)
(CRESCITELLI; SHIMP, 2013).

Outra consideração, que pode contribuir com os gestores de empresas
brasileiras que atuam no exterior, está relacionada à utilização dos elementos
constitutivos da marca país em seus websites internacionais. Por meio de esforços
voltados para o reconhecimento da marca é possível que as empresas (que também
atuam como agentes da marca país) desenvolvam sua comunicação no sentido de buscar
associações positivas da marca país com seus produtos/serviços, utilizando os elementos
constituintes da marca país em sua comunicação internacional a fim de gerar e manter
um posicionamento diferenciado da marca junto aos consumidores.

115

5. 3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Uma das limitações deste estudo diz respeito à escolha da abordagem da
pesquisa (qualitativa). A pesquisa qualitativa exige que o pesquisador adote uma
postura interpretativa dos dados coletados e, desta forma, o pesquisador pode vir a
refletir de forma enviesada seus valores e origens pessoais (gênero, história, cultura e
status socioeconômico), que podem moldar suas interpretações (CRESWELL, 2010).

Outra limitação a ser apontada no estudo diz respeito a uma das técnicas de
tratamento dos dados coletados, a análise semiótica. Como técnica interpretativa,
depende diretamente do grau de conhecimento do pesquisador, não apenas dos
percursos analíticos da técnica, mas inclui, de forma indissociável, seus pontos de vista
e valores pessoais. Desta forma, um mesmo material analisado por um pesquisador pode
ter uma avaliação interpretativa diferente se feita por outro pesquisador, que
necessariamente irá agregar sua percepção e conhecimentos específicos ao que é
analisado.

É possível apontar uma limitação do estudo relacionada às duas bases de
dados secundários que determinavam empresas brasileiras internacionalizadas, atuando
por meio de unidade próprias e por meio de franquias. Por critérios definidos nas
pesquisas

efetuadas

nestas

bases

de

dados,

algumas

empresas

brasileiras

internacionalizadas não foram citadas, como a São Paulo Alpargatas (detentora da
marca Havaianas), que é uma empresa com longo histórico de atividades em seu
processo de internacionalização. Porém, optou-se por trabalhar com estas bases de
dados, que permitiram um panorama relativamente completo das principais empresas
brasileiras que atuam no exterior.

5. 4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Uma sugestão de estudos futuros poderia incluir uma base maior de
empresas brasileiras internacionalizadas, com objetivo de verificar a utilização dos
elementos constitutivos da marca país.
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Outra sugestão seria a de manter este estudo de forma longitudinal, a fim de
verificar se ao longo do tempo as empresas estudadas modificaram seu padrão de
utilização de elementos da marca país e se as empresas que não possuíam websites
internacionais desenvolveram websites nos países onde atuam.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1 - ANÁLISE SEMIÓTICA - WIZARD

EMPRESA: WIZARD
PAÍS/REGIÃO: AMÉRICA LATINA
ACESSO: 13/12/13
HOMEPAGE (http://www.wizard.com.br/)
Figura 12 - Homepage do website Wizard – América Latina
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Fonte: Wizard (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):
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A primeira sensação ao se olhar o website da empresa para a América Latina
é de uma página poluída, na qual há conflito entre as imagens e o texto, com falta de
harmonia entre os dois. O fundo de todo website é branco, com predominância de
elementos visuais em azul, com o vermelho pontuando os tópicos mais importantes,
oferecendo uma impressão de falta de equilíbrio entre as cores, parecendo visualmente
sobrecarregado.
O mesmo ocorre com as imagens, que não estão bem distribuídas no espaço.
Percebe-se que a empresa dá destaque à utilização das redes sociais, pois cerca de 1/3 da
área da homepage é destinado a mostrar imagens e textos relacionados com a atuação da
empresa em redes sociais como facebook, na parte de notícias, e vídeos no youtube.
Nas imagens de abertura do website são utilizadas algumas imagens de
associação bastante óbvia, em relação aos países da América Latina, como a imagem
das cataratas do Iguaçu, para associação com o Paraguai ou de objetos típicos, paisagens
representativas e monumentos históricos para associar as imagens aos países – Costa
Rica, Guatemala e México. Porém, nem todas as imagens são de associação tão rápida e
imediata, como a imagem de um casal dançando para representar a Colômbia, que
poderia ser mais associada a um casal dançando tango e, portanto, uma imagem ligada à
Argentina.
A empresa utiliza como imagem no centro e ao final da página a figura de
uma celebridade atual do esporte (o brasileiro Anderson Silva, lutador de artes marciais
mistas - MMA), que é aluno da Wizard. A empresa utilizou não apenas o texto para
informar que o atleta é seu aluno, mas também optou por retratá-lo com uma camiseta
azul com o logotipo da empresa, segurando os materiais didáticos fornecidos pela
Wizard. É a utilização da clássica imagem do estudante uniformizado, segurando seu
material didático. Esta imagem gera algum estranhamento, por deslocar a figura de um
lutador de MMA de seu habitat “natural” – o octógono onde as lutas se realizam –
passando a incorporar a figura do atleta ao mundo acadêmico.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

No final de 2013, o Grupo Multi, dono da marca Wizard (entre outras), foi
comprado integralmente pelo grupo britânico Pearson (que atua nas áreas de mídia e
educação). Assim, imagina-se, o novo controlador deverá implementar mudanças na
comunicação internacional das novas marcas adquiridas.
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A empresa, que tem seu nome derivado de uma palavra da língua inglesa
(Wizard), adotou a águia (que é um dos símbolos associados aos EUA) como parte de
seu logotipo, e utiliza cores tradicionalmente associadas aos países de língua inglesa:
branco, vermelho e azul. O logotipo da empresa no alto da página retrata uma águia em
voo, com o nome da empresa abaixo da imagem, escrito numa fonte com suave itálico e
as letras desenhadas com os cantos afilados em ponta, dando a sensação de movimento,
rapidez e pressa ao logotipo.
Porém, percebe-se que não houve um cuidado com a preservação da
identidade da marca, pois nas imagens de abertura, vê-se que o logotipo (em negativo)
por sobre as imagens está em posições e tamanhos diferentes em cada imagem e com
dizeres diferentes abaixo dele (duas imagens apresentam os dizeres Language Institute e
outra mostra os dizeres en números).

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Wizard para a América
Latina, gera um efeito reativo em quem a observa. A empresa busca passar, por meio da
seleção de imagens, a sensação de multiculturalidade, quando utiliza imagens que
remetem a diversos países (como a imagem que retrata bandeiras de vários países do
mundo, bem como as paisagens e pontos turísticos da América Latina). Estas imagens
reforçam a sugestão de que a empresa detém conhecimento especializado para o ensino
de diversos idiomas e é capaz de fazê-lo com sucesso, por possuir uma ampla rede de
estabelecimentos em vários países e uma grande quantidade de alunos e professores.
Percebe-se também que a empresa gostaria de destacar que o aprendizado de
novos idiomas é uma atividade fácil e prazerosa, ao utilizar imagens de pessoas
sorridentes em situação de aprendizado (tanto em grupo como individualmente).
As imagens com pessoas (em grupo ou sozinhas) parecem posadas, não
demonstrando espontaneidade, como se houvesse uma pausa nas atividades de estudo
para que se pudesse tirar uma fotografia, revelando que o foco de atenção principal é o
estudo. Ao mesmo tempo, a empresa escolheu utilizar imagens de situações de diversão,
como shows de música e apresentações artísticas, buscando um vínculo da situação de
entretenimento com a importância de aprendizado de idiomas, a fim de que o estudante
possa obter plena compreensão do que está sendo apresentado pelos artistas.
Das 23 imagens utilizadas na homepage, a maioria das imagens (07
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imagens) apresenta grupos de pessoas em situações de aprendizagem, em sala de aula,
laboratórios, em grupos de estudo ou individualmente com o material didático fornecido
pela empresa (livros e wizpen). Percebe-se pela escolha das pessoas retratadas, que a
empresa visa atingir como público alvo, prioritariamente, crianças, adolescentes e
jovens.
A escolha por utilizar a figura de um atleta de MMA (Anderson Silva),
busca ativar a identificação do público alvo com a empresa, por meio de um esporte que
faz sucesso na atualidade, demonstrando assim que a empresa é moderna, atual e
oferece um serviço necessário para a adaptação e sucesso das pessoas num mundo cada
vez mais globalizado.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou seis elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, esportes,
música e lugar educacional. Em relação ao elemento que é mais utilizado, povo alegre, a
empresa apresenta imagens de pessoas sorridentes, que aparentam estar felizes, tanto
nas imagens com grupos, quanto nas imagens que retratam apenas uma pessoa.
País moderno é simbolizado pela utilização dos ícones ligados às redes
sociais nas quais a empresa atua (facebook e youtube). Povo trabalhador é expresso nas
imagens onde aparece a atuação dos professores em sala de aula e na imagem de um
artista tocando guitarra. Em relação ao elemento esportes, a empresa utiliza a imagem
do atleta de MMA, Anderson Silva, numa situação não diretamente relacionada ao
desempenho esportivo, mas ligada ao aprendizado de idiomas.
A imagem da música é representada por um artista tocando guitarra e na
imagem de funcionárias da empresa cantando em um vídeo do youtube. E por fim, o
elemento lugar educacional é expresso pelas diversas imagens em que aparecem
professores e grupos de pessoas em situação de estudo.
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APÊNDICE 2 - ANÁLISE SEMIÓTICA - CCAA

EMPRESA: CCAA
PAÍS: EUA
ACESSO: 06/02/14
HOMEPAGE: (http://www.cclscorp.com/)

Figura 13 - Homepage do website CCAA – EUA
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Fonte: CCAA (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza quatro imagens na abertura de sua homepage, que
aparecem de forma sequencial e contínua. O fundo da página é cinza e branco, tendo
como principais elementos da página as barras cinza e texto em preto e cinza.
A impressão inicial é de uma página sobrecarregada de textos, que invadem
as imagens e ocupam grande parte do espaço. A primeira das imagens de abertura
mostra uma classe de aulas com o professor e os alunos, a segunda apresenta duas
fotografias com grupos de estudantes nas instalações da empresa em Miami, junto a
quatro outras fotografias de pontos turísticos da cidade (principalmente as praias), a
terceira imagem mostra um grupo de executivos sentados ao redor de uma mesa de
reuniões num escritório e a última imagem mostra uma série de palavras em diversos
idiomas, a fim de divulgar os serviços de tradução oferecidos pela empresa.
Na sequência aparecem três imagens de vídeos que a empresa posta em uma
rede social (youtube), além de uma série de imagens de seguidores da empresa em outra
rede social (facebook).

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

O CCAA atua nos EUA desde 1991 com a marca CCLS, com localização
em Miami. O grupo CCAA iniciou suas atividades em 1961, no Rio de Janeiro – RJ. A
empresa é hoje uma das maiores redes de cursos de idiomas do Brasil e atua também
com um centro editorial, que cria, edita, imprime e distribui material didático para o
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ensino de idiomas para suas unidades próprias, franquias e centenas de empresas,
instituições de ensino superior e escolas de educação formal, desde o ensino
fundamental até o ensino médio, que utilizam o sistema de ensino de idiomas
desenvolvido pela empresa (CCAA, 2014).
Apesar de a empresa ter uma de suas áreas de negócios voltada para o
centro editorial, é interessante notar que não explorou imagens nas quais aparecessem
em destaque os materiais produzidos pela empresa para o ensino de idiomas (livros,
vídeos, programas de computador).
O mercado de ensino de idiomas no Brasil tem um tamanho estimado em R$
3,5 bilhões e é composto prioritariamente por redes de escolas privadas, sendo que os
idiomas mais procurados são o inglês e o espanhol (McKINSEY, 2012). Com o
crescimento da renda das famílias e a exigência do mercado de trabalho, que busca cada
vez mais contratar profissionais com proficiência em inglês, a tendência do mercado
nacional é de expansão, inclusive para atender à demanda de mão de obra qualificada
para os grandes eventos que o Brasil sediará em 2014 (Copa do Mundo de Futebol) e
em 2016 (Olimpíadas).
Pode-se imaginar que o crescimento da rede de franqueados no Brasil, possa
incentivar a empresa a atuar mais fortemente nas operações internacionais.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página do CCAA nos EUA gera um
efeito reativo em quem a observa, associado às imagens de pessoas nas atividades de
ensino de idiomas.
É possível identificar três públicos-alvo distintos para os quais a empresa
direciona sua homepage nos EUA: brasileiros que moram nos EUA e querem aprimorar
o inglês ou espanhol para melhor viverem no país; estudantes brasileiros que vão aos
EUA para aprender inglês em sistema de imersão e empresas que precisam de
proficiência de seus colaboradores em outros idiomas ou que precisem de serviços de
tradução de materiais e documentos.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
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comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, lugar
excitante e lugar educacional.
O elemento que está mais presente na homepage da empresa nos EUA é
povo alegre, que pode ser visto em cinco imagens com pessoas sorrindo. Lugar
educacional é outro elemento bastante utilizado pela empresa, presente em três imagens.
Povo trabalhador está representado por meio das imagens de pessoas em atuação
profissional e que são vistas em duas imagens na abertura da página.
O elemento país moderno é utilizado pela empresa por meio dos ícones das
redes sociais nas quais a empresa atua (facebook, twitter, youtube), que podem ser
encontrados em vários locais da página. Por fim, lugar excitante aparece em duas
imagens que mostram paisagens de praias.

APÊNDICE 3 - ANÁLISE SEMIÓTICA - EMBRAER

EMPRESA: EMBRAER
PAÍS: CHINA
ACESSO: 10/09/13
HOMEPAGE: (http://www.embraer.com.cn/)
Figura 14 - Homepage do website Embraer – China
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PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza três imagens de abertura em sua homepage, que aparecem
de forma sequencial e contínua. Além destas imagens sequenciais, a empresa também
emprega mais onze imagens e quatro desenhos ao longo da página.
As imagens iniciais parecem artificiais, plastificadas, não parecem ser
fotografias dos aviões em voo, parecem desenhos e não imagens retratando a atuação
dos produtos. Nas três imagens de abertura, são mostrados modelos de aviões da
Embraer em voo. As imagens são estilizadas, com intervenções computadorizadas tanto
na trajetória das aeronaves, como no entorno do céu.
Na primeira imagem, é mostrado um avião Legacy 650 (é possível ler o
modelo da aeronave na cauda), num ângulo que mostra o avião por trás e pela lateral,
num céu que remete à alvorada, com sol radioso (percebe-se a intervenção de algum
programa de imagens para reforçar os traços de grandiosidade do céu). O avião voa em
direção ao horizonte.
Esta é a única imagem da abertura na qual além de mostrar o avião
estilizado, também aparecem outras três imagens, enfileiradas umas sobre as outras na
lateral esquerda da imagem. Em duas destas imagens enfileiradas aparecem autoridades
dos dois países (Brasil e China) no que parece um encontro para tratar da assinatura de
acordos comerciais (possivelmente ligados à venda dos aviões da Embraer para o
governo chinês). Numa das imagens aparece a presidente do Brasil, Dilma Roussef,
com algum representante do governo brasileiro ou da própria empresa e outros dois
representantes do governo chinês. O representante do governo do Brasil ou da Embraer
assina um documento.
Na imagem seguinte, aparece a troca de documentos entre os representantes
do Brasil e da China, que estão em pé e trocam papéis, com a presidente do Brasil
sentada ao fundo. Estas duas imagens demonstram um caráter bastante oficial na
atuação da empresa na China.
Na terceira imagem vê-se o ator Jackie Chan (conhecido mundialmente
pelos filmes de ação) fotografado pela janela de um avião (que supõe-se seja da
Embraer), sentado no assento do piloto, sorrindo e fazendo o sinal de positivo com os
polegares das duas mãos levantados.
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Nas duas imagens restantes de abertura da homepage, são apresentados
outros dois modelos de avião da empresa, sempre em voo. Numa delas o avião (modelo
E190 E-2, conforme se lê na fuselagem do aparelho) é visto de frente e pela lateral, com
nuvens ao redor e uma película azulada por sobre toda imagem, para ressaltar o texto
colocado sobre a imagem.
Na segunda imagem é visto um jato executivo (modelo Legacy 500) em voo
ascendente num céu cinza escuro, cercado de nuvens (pode-se inferir que seja um voo
noturno) e no qual é possível divisar as figuras do piloto e do copiloto na cabine de
comando. Nesta imagem também percebe-se a intervenção de algum programa de
manipulação de imagens, pois o rastro da rota ascendente do avião está artificialmente
destacado num tom azul, quase prateado.
As demais imagens da homepage mostram mais modelos de aviões da
empresa, pessoas em atuação profissional e mais autoridades brasileiras ou
representantes da empresa apertando a mão de pilotos chineses. Todas as imagens são
coloridas. Todas as imagens são claras e nítidas, com exceção de uma imagem que
mostra técnicos trabalhando numa aeronave num hangar, que está em contraluz com o
fundo claro. Aparece apenas a silhueta das pessoas e da aeronave.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

Na atualidade, a China é uma das maiores economias do mundo. Ocupa o
segundo lugar, atrás apenas dos EUA (FMI, 2013) no tamanho do PIB e na geração de
riquezas. O crescimento acelerado da China, verificado na última década, a coloca como
um dos maiores exportadores e importadores do planeta. Assim, diversos países
almejam ser fornecedores de todo tipo de produtos e serviços para a China, que
consome muito de tudo.
A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil (MDIC, 2013), e como
uma de nossas áreas mais rentáveis e de maior valor agregado tecnológico é a da
aviação, era previsível que o governo brasileiro empreendesse esforços para tornar-se
fornecedor de aeronaves para a China.
Nas imagens com pessoas aparecem juntos tanto ocidentais como chineses
(com exceção da imagem na qual aparece apenas o ator chinês Jackie Chan), que
reforça outra característica dos negócios efetuados na China. As negociações sempre
são feitas em grupos (tanto os grupos que representam países como os que representam
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empresas). Não há negociações feitas individualmente. É o caso das imagens que
aparecem na abertura, na qual representantes dos dois países assinam o que parecem ser
acordos comerciais.
Nas demais imagens, veem-se executivos (ocidentais e uma chinesa),
vestidos com roupas sociais (terno e gravata para os homens e tailleur para a mulher)
posando para uma fotografia. Em outra imagem aparecem representantes do governo
brasileiro ou da Embraer no que parece ser uma solenidade ao ar livre, apertando a mão
de dois chineses e entregando um prêmio em formato de aeronave. Nas imagens nas
quais se divisam o rosto das pessoas, todas estão sorridentes e aparecem posando para
as fotografias.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

A história da humanidade está repleta de histórias ligadas às viagens, seja
para desbravar novas terras ou vencer distâncias. O mito do viajante desbravador
sempre esteve presente nas odisseias gregas e romanas. Os meios de transporte foram
desenvolvidos pelo homem ao longo dos séculos e o desejo de voar povoou o
imaginário humano desde a pré-história, com a observação do voo das aves.
Desde a Antiguidade, inúmeros estudiosos, cientistas e pesquisadores
dedicaram-se a desenvolver uma máquina que pudesse tornar real o sonho do homem
voar. Porém apenas nos primeiros anos do século XX efetivamente foi possível a
criação de máquinas que fizeram os primeiros voos. A conquista dos ares, por meio da
aviação, permitiu que as viagens se tornassem mais rápidas e que locais, antes
inacessíveis, pudessem ser alcançados. Da mesma forma, o comércio e as comunicações
mundiais ganharam um grande impulso graças às rotas comerciais da aviação,
exploradas por diversas companhias aéreas ao redor do planeta.
Assim surgiu um mercado mundial de fabricantes e consumidores de
aeronaves, tanto para os mais diversos usos civis (aviação comercial, executiva e
agrícola), quanto militares (defesa e segurança). A Embraer é uma empresa brasileira
que faz parte dos países que desenvolveram tecnologia própria para a fabricação de
aeronaves que atendem a vários fins e que procura mercados ao redor do mundo para
vender suas aeronaves, como no caso da China. O público alvo da empresa no país, em
função do tipo de aeronaves que a Embraer fabrica, é tanto o governo chinês como
empresários que queiram adquirir aeronaves para uso executivo ou agrícola. Pode-se
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concluir que a observação da página da Embraer na China, gera um efeito reativo em
quem a observa, em função das imagens escolhidas pela empresa, que demonstram
agilidade, velocidade e performance das aeronaves retratadas.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, país moderno, país em
desenvolvimento e governo imprevisível. O elemento mais utilizado pela empresa é país
moderno, por meio das imagens dos produtos fabricados pela empresa (aeronaves) que
são projetos diretamente ligados à tecnologia aeronáutica.
O segundo elemento constitutivo da marca país que mais aparece na
comunicação da empresa na China é povo alegre, presente em cinco imagens nas quais
aparecem pessoas. Mesmo que sejam solenidades, atos formais ou situações de trabalho,
as pessoas estão formalmente posando para as fotos, porém, em atitude sorridente.
Na sequência os últimos três elementos, que aparecem em proporções iguais
nas imagens (duas imagens cada), são povo trabalhador, país em desenvolvimento e
governo imprevisível. Povo trabalhador é retratado pelas imagens dos executivos e dos
técnicos trabalhando numa aeronave num hangar. País em desenvolvimento aparece nas
referências à China, nas imagens onde estão a bandeira da China e um símbolo chinês
na fuselagem da aeronave na imagem com o ator Jackie Chan.
O elemento governo imprevisível, conforme determinado pelo índice, no
protocolo de codificação, é representado pelas imagens nas quais aparecem os
representantes do governo brasileiro, tanto na imagem que mostra a solenidade de
assinatura de acordos comerciais, como na imagem que mostra a premiação de
funcionários chineses.

APÊNDICE 4 - ANÁLISE SEMIÓTICA - ODEBRECHT

EMPRESA: ODEBRECHT
PAÍS: PERU
ACESSO: 13/12/13
HOMEPAGE (http://www.odebrecht.com.pe)
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Figura 15 - Homepage do website Odebrecht - Peru
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Fonte: Odebrecht (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa emprega doze imagens de abertura, que aparecem de forma
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sequencial e contínua em seu website no Peru. Todas buscam mostrar a atuação da
empresa no país, seja por meio das obras de infraestrutura (estradas, hidrelétricas,
represas para armazenamento de água ou canais de irrigação), dos trabalhadores que
participam dos projetos e obras realizadas ou em andamento; ou dos projetos sociais e
culturais nos quais a empresa investe e patrocina.
Em resumo, a empresa quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo, perdendo
o foco de sua atuação principal, que seriam as obras de infraestrutura e os trabalhadores
envolvidos nestes projetos. Assim, a sensação inicial é de que há muita informação e
que esta informação não possui conexão ou um foco claramente distinguível.
Nas imagens relacionadas às obras e projetos da empresa, aparecem em
primeiro plano as obras efetuadas, sem a presença de pessoas e percebe-se claramente a
intervenção na natureza, em locais montanhosos, com difícil acesso. Nas imagens
ligadas às obras realizadas pela empresa, uma está em preto e branco e as outras três são
coloridas. Nas imagens coloridas não há uma profusão de cores, pois os elementos que
aparecem em maior destaque são o cinza do concreto (presente nas obras de
hidrelétricas, represas e canais de irrigação) e o preto acinzentado do asfalto (presente
na estrada construída numa região montanhosa, praticamente sem vegetação ao redor).
Em relação às imagens que mostram os trabalhadores que atuam nos
projetos e obras da empresa no país (três imagens), duas imagens apresentam grupos de
trabalhadores (vestidos com uniformes de cores fortes, coletes e capacetes de
segurança), que estão posando para a fotografia, sorridentes, em primeiro plano e nas
quais se vislumbra a obra realizada ou em andamento (estrada e estrutura elevada em
concreto). Na imagem que aparece o grupo com mais trabalhadores (onze pessoas, no
total), ainda é possível divisar que vários deles estão com outros itens de segurança
(luvas, máscaras, óculos, protetores auriculares). Alguns seguram ferramentas
(vislumbram-se cabos de ferramentas) como se os trabalhadores houvessem feito uma
pausa no trabalho para tirar a fotografia. Na imagem que apresenta um trabalhador
sozinho, este está em atividade, trabalhando em uma estrutura metálica circular vazada,
vestido com uniforme e itens de segurança e apresentando um sorriso aberto no rosto,
que denota que a fotografia também foi posada. Em todas as imagens com
trabalhadores, eles são o foco, e não as obras, sendo difícil identificar em qual obra eles
atuam.
Nas imagens relacionadas aos projetos culturais, a empresa utiliza duas
imagens destacando a primeira participação do Peru na Bienal de Arquitetura em
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Veneza, Itália, em 2012 e a Feira Internacional de Arte, ocorrida em Lima, capital do
Peru. Uma destas imagens mostra os trabalhos apresentados por arquitetos peruanos na
Bienal de Arquitetura em Veneza. As cores destas duas imagens tem predominância do
vermelho (que está diretamente associado ao logotipo da empresa – nome escrito em
letras brancas sobre fundo vermelho). Há ainda uma última imagem ligada a um projeto
cultural literário, que visa integrar Peru e Brasil por meio da culinária e gastronomia.
Esta imagem apresenta alimentos in natura típicos dos dois países (atum peruano,
mandioca, pimenta e outros alimentos nativos da Amazônia).
Nas imagens ligadas aos investimentos da empresa em projetos sociais
aparecem duas imagens com crianças, sendo que em uma delas há uma criança com
vestimenta típica peruana, mas não fica claro qual o tipo de investimento ou projeto
social realizado pela empresa. Nestas imagens as crianças aparecem sorrindo, em grupo,
fazendo pose para as fotografias, e as cores são destacadas, seja na imagem que as
crianças estão vestidas com cores fortes (vermelho, azul claro e a vestimenta de
colorido forte e variado, típica dos indígenas peruanos), seja na imagem das crianças
vestidas de branco (que poderia induzir à ideia de uniforme escolar).
Com exceção das imagens relacionadas aos investimentos culturais da
empresa, todas as demais são imagens feitas ao ar livre, junto aos espaços naturais, que
é o habitat de atuação da empresa.
As demais imagens que constituem a homepage do website da empresa no
Peru apresentam imagens também ligadas a obras realizadas pela empresa no país e
destacam os projetos sociais que auxiliam a empresa a desenvolver ações ligadas à
responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. São apresentadas as redes sociais
nas quais a empresa participa (facebook, twitter e youtube).

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Odebrecht é hoje uma das maiores construtoras do Brasil (com projetos
nas áreas de infraestrutura, engenharia industrial e realizações imobiliárias), além de
atuar de forma expressiva em outros segmentos, como: indústria química, óleo e gás e
agroindustrial.
A empresa procurou apresentar em todas as imagens que é uma empresa que
atua diretamente em projetos de infraestrutura e desenvolvimento no Peru, utilizando
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mão de obra local. Esta associação dá-se em função da utilização de imagens que
mostram a maioria dos trabalhadores com traços físicos característicos dos descendentes
dos povos indígenas do Peru (os incas), mas que também mostra trabalhadores com
características fisionômicas derivadas de europeus (espanhóis e outros povos) que
participaram do processo de colonização do país.
As imagens que apresentam as obras de infraestrutura realizadas pela
empresa no país tem um caráter de grandiosidade, que mostram espaços amplos, nos
quais a intervenção humana efetuou obras que mudaram a natureza original em várias
localidades, para promover desenvolvimento e bem-estar às comunidades locais e ao
país.
Um ponto que chama atenção na observação das imagens com pessoas
(trabalhadores que atuam nas obras da empresa ou participantes de comunidades
envolvidas nos projetos sociais patrocinados pela empresa) é a quase total ausência de
mulheres ou meninas nas imagens. Há apenas uma mulher retratada nas imagens de
trabalhadores (que não aparece em posição de destaque) e apenas uma menina nas
imagens dos projetos sociais. Uma interpretação para este fato pode estar relacionada ao
ramo de atividade da empresa (construção civil, engenharia e energia), que apresenta
(na América Latina) a maior parte dos postos de trabalho sendo desempenhados por
homens, tanto na parte de planejamento, projetos ou execução.
A empresa procura integrar-se diretamente com os aspectos regionais, mas
também buscando uma integração com aspectos de sua origem brasileira, como é o caso
da imagem que mostra o investimento em um projeto literário que busca as raízes
culinárias e gastronômicas dos dois países que fazem fronteira na região amazônica.
Brasil e Peru são países que tem uma área de selva amazônica a preservar, rica em
variedades da flora e fauna, com características culturais próprias, que podem ser
compartilhadas por um projeto como o patrocinado pela empresa.
Desta forma, a empresa passa a mensagem que está plenamente adaptada e
integrada ao país onde atua, reforçando que já conquistou uma parcela significativa
deste mercado, com diversos projetos de engenharia, infraestrutura e energia.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

O público alvo da empresa é o governo peruano em suas várias esferas,
federal e estadual. Pode-se concluir que a observação da página da Odebrecht no Peru,
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gera um efeito reativo em quem a observa. O pano de fundo que se revela em todas as
imagens deixa entrever que o objetivo principal da empresa é atuar na transformação do
ambiente natural inóspito e selvagem, a fim de proporcionar desenvolvimento para o
país (e seu governo) e as pessoas e comunidades onde a empresa atua.
Sendo esta a ideia genérica que a empresa busca expressar por meio da
utilização destas imagens, percebe-se que a finalidade das imagens é transmitir que o
engenho e a ciência humana, desenvolvidos por séculos de conhecimento e aplicação,
podem e devem ser colocados em benefício das pessoas, em todos os lugares, para
transformar não apenas a natureza, mas também a vida dos indivíduos e comunidades.
Este é o sentido geral da atuação global da empresa. Atuação global, com adaptações
locais.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno, povo trabalhador, país em
desenvolvimento e alimentos. Em relação ao elemento que mais é utilizado, país em

desenvolvimento (que aparece em oito imagens), a empresa utiliza imagens de obras já
realizadas ou em andamento no Peru (estradas, represas, hidrelétricas, canais de
irrigação e obras em geral).
O segundo elemento mais utilizado é povo alegre, que aparece tanto nas
imagens de trabalhadores, como nas imagens de crianças relacionadas aos projetos
sociais patrocinados pela empresa (num total de cinco imagens). As pessoas retratadas
apresentam sorrisos francos ou faces com sorrisos discretos (em sua grande maioria,
tanto para adultos, como para as crianças).
Na sequência, o elemento que mais é utilizado, povo trabalhador, aparece
em três imagens, que retrata os trabalhadores da empresa em atuação nas obras em
andamento ou posando frente a obras já concluídas. Os elementos país moderno e
alimentos aparecem apenas em uma imagem. País moderno é retratado por meio dos
ícones representativos das redes sociais nas quais a empresa atua e alimentos é
representado por meio da imagem que mostra alimentos in natura, típicos do Brasil e
Peru.
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APÊNDICE 5 - ANÁLISE SEMIÓTICA - NATURA

EMPRESA: NATURA
PAÍS: ARGENTINA
ACESSO: 04/11/13
HOMEPAGE (http://www.naturacosmeticos.com.ar/)

Figura 16 - Homepage do website Natura - Argentina
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Fonte: Natura (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A primeira impressão é de uma combinação de rostos de pessoas, cores e
produtos, como num caleidoscópio, que gera uma sensação de harmonia. Algumas das
imagens com pessoas mostram homens e mulheres se abraçando, em atitude de carinho
ou pessoas sorrindo. As cores apresentam-se ao olhar de forma harmoniosa indo dos
tons mais quentes para os mais frios (cobre, laranja, vermelho, rosa, bege, verde, cinza e
marrom). O destaque das imagens está sempre nas pessoas ou nos produtos, que
aparecem em primeiro plano. Muitas imagens destacam as pessoas, desfocando o plano
de fundo ou mantendo um fundo neutro e claro. A luminosidade é intensa, buscando
ressaltar a imagem das pessoas ou dos produtos.
As cores das imagens e logotipos das linhas de produtos e assuntos
misturam preto e branco (e variações de cinza), com uma paleta de tons terrosos. Os
tons são harmoniosos e buscam referências de cor com os temas de cada área, como o
vermelho para os produtos da linha Amó e o verde para a linha de produtos Plant
(produtos para cabelos) até a área de sustentabilidade, também em verde.
Os retângulos de cores sólidas referentes a cada área ( linhas de produtos,
inscrição da newsletter e revista digital) concentram-se na parte superior e central do
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espaço. A parte inferior apresenta os produtos em destaque (sem privilegiar nenhuma
linha de produtos específica) e as informações referentes ao mapa do website, além de
destaque para o acesso às redes sociais da Natura (Twitter, Youtube e Facebook). Esta
área referente às informações sobre as redes sociais da empresa e mapa do website
parece desconectada das áreas acima, que apresentam retângulos de cores sólidas,
bastante vivas e marcantes, sendo que esta área tem muito texto, fundo branco ou cinza
claro e pouca identificação com o estilo de design da página.
Todas as formas seguem o padrão geométrico retangular, com retângulos
maiores e menores de cores sólidas, espalhados pela homepage e com suas áreas
delimitadas por linhas brancas, numa grande colagem de imagens de pessoas e
produtos.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Natura é a maior empresa brasileira fabricante de cosméticos no país.
Iniciou suas operações internacionais no Chile em 1982. Em função de fatores
geográficos e compatibilidade cultural, a empresa decidiu priorizar os primeiros passos
de sua internacionalização na América Latina.
A Natura iniciou operações em 2005 no México, em 2006 na Venezuela e
em 2007 na Colômbia. A intenção é firmar-se nos países que consomem 80% de todos
os produtos cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal da América Latina. Além da
América Latina, a empresa investiu na abertura de sua operação na França, em 2005,
quando abriu a Casa Natura, em Paris. Atualmente a Natura tem operações comerciais
em sete países, por meio de consultoras (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, França,
México e Peru).
A página da empresa na Argentina evidencia o cuidado pela adaptação ao
mercado local, tanto por meio das imagens como do texto.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

A empresa opta por utilizar imagens que buscam uma identificação com o
público-alvo do país ao qual se destina (Argentina), com a adoção de pessoas morenas
nas fotos apresentadas, ligadas ao biótipo latino. Percebe-se, em função da escolha de
imagens, que o público-alvo principal da empresa são as mulheres entre 20 e 40 anos.
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No entanto, nas treze imagens em que aparecem pessoas, apesar de em sua maioria
serem mulheres, aparecem também quatro imagens em que há a presença de modelos
masculinos e uma imagem com criança. Aparece uma imagem de produtos da
Amazônia (castanha-do-pará) que remete ao país de origem (Brasil).
As fotos com pessoas mostram cenas de descontração, em sua grande
maioria, não posadas, buscando demonstrar que as imagens são flashs do cotidiano das
pessoas. A profusão de imagens de pessoas, produtos e blocos de cor com textos, passa
uma sensação geral de um enorme porta-retratos, como se o consumidor pudesse inserir
também uma fotografia sua ao compartilhar o uso dos produtos da empresa. As imagens
passam a sensação de que o consumidor possa fazer parte de uma comunidade de
pessoas que compartilham os mesmos gostos, princípios e posições em relação ao
consumo.
Pode-se concluir que a observação da página da Natura na Argentina, gera
um efeito emocional em quem a observa. A empresa busca passar, por meio da seleção
de imagens, a sensação de bem-estar, comunicada em seu slogan, e para tal utiliza
imagens de pessoas sorridentes e felizes. A composição de imagens de pessoas em
situações de carinho (com abraços e beijos) e sorridentes ou com expressão feliz e
relaxada, quando combinada às imagens dos produtos da empresa, busca induzir à
associação que os produtos promovem uma sensação calorosa e feliz.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou cinco elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, alimentos, artesanato e país
moderno. Em relação ao elemento que mais é utilizado, povo alegre, a empresa
apresenta imagens de pessoas sorridentes, que aparentam felicidade e contentamento,
seja por meio de sorrisos francos ou de uma expressão sorridente na face das pessoas
retratadas.
País moderno é simbolizado pela utilização dos ícones ligados às diversas
redes sociais nas quais a empresa atua (facebook, twitter, youtube e pinterest).
Os elementos povo trabalhador, alimentos e artesanato aparecem numa
mesma imagem, que retrata uma pessoa lavando castanhas-do-pará num cesto de palha
trançada, que remete ao trabalho dos produtores de matérias-primas e ao artesanato da
região norte do Brasil.
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APÊNDICE 6 - ANÁLISE SEMIÓTICA - VALE

EMPRESA: VALE
PAÍS: INDONÉSIA
ACESSO: 15/09/13
HOMEPAGE (http://www.vale.com/indonesia/BH/Pages/default.aspx)
Figura 17 - Homepage do website Vale – Indonésia
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Fonte: Vale (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa emprega quatro imagens de abertura, que aparecem de forma
sequencial e contínua em seu website na Indonésia. Além destas imagens, mais sete
imagens complementam a homepage da empresa. A Vale utilizou imagens das áreas de
mineração e de projetos de geração de energia nos quais a empresa atua, além de
imagens com trabalhadores. As imagens dos projetos são bonitas e atraem o olhar, pois
mostram obras em meio à mata, com belos tons de verde. Pode-se dizer que a escolha de
cores nas imagens trouxe harmonia visual ao conjunto, suavizando até as imagens mais
pesadas, nas quais aparecem os trabalhadores.
Das onze imagens utilizadas, sete mostram trabalhadores da empresa em
suas áreas de atividade. São trabalhadores que atuam tanto nas áreas de suporte interno
(engenharia, projetos, administração, etc.), como nas áreas de atividades externas
(mineração e energia). A sensação geral é que o trabalho da empresa ocorre em duas
áreas distintas e complementares, interna e externa.
Os trabalhadores que atuam nas áreas internas e de suporte da empresa estão
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uniformizados com camisas de cor azul clara, um tom calmo e relaxante, que
curiosamente não é encontrado no logotipo ou nos materiais de comunicação da
empresa, cujo logotipo é um V estilizado que utiliza as cores verde e amarela. Os
trabalhadores que atuam nas áreas externas, por sua vez, estão uniformizados com
macacões e coletes de cores variadas (azul marinho, laranja, bege para os macacões e
vermelho e laranja para os coletes), mas com modelos semelhantes.
Os trabalhadores das áreas externas estão todos com itens de segurança
(capacetes com o logotipo da empresa, coletes, óculos, máscaras, botas), utilizados
conforme a necessidade da atividade a ser realizada. Os trabalhadores das áreas internas
estão todos com capacetes com o logotipo da empresa, com exceção de uma imagem, na
qual aparece uma mulher sentada à frente de um notebook, no que parece ser uma mesa
de escritório, sem nenhum item de segurança.
Em relação às imagens nas quais aparecem os projetos de mineração ou
geração de energia, algumas imagens são apenas dos projetos e outras são de
trabalhadores envolvidos em atividades nos projetos. Estas são imagens externas, que
mostram a extensão dos projetos. As imagens de hidrelétricas e represas apresentam a
vastidão da obra, de grande magnitude e forte impacto na natureza.
As imagens onde aparecem obras já concluídas ou em conclusão, não
permitem avaliar sobre qual projeto se referem, mas é possível verificar que também são
construções de grandes proporções, como a imagem da abertura, na qual dois
trabalhadores aparecem andando por uma grande estrutura metálica, vestidos com
macacões azul-marinho, coletes vermelhos e máscaras de segurança. A estrutura
metálica apresenta tons e cores azuladas e os trabalhadores estão caminhando ao lado de
um guarda corpo em tom de metal oxidado. Outra imagem da homepage mostra uma
planta industrial ou estrutura produtiva à distância, toda iluminada, vista à noite. Pela
imagem pode-se perceber que é também uma unidade de grande porte, demonstrando
que a empresa atua no país de forma marcante.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Vale é uma das maiores mineradoras globais, sendo a líder na produção
de minério de ferro e a segunda maior produtora de níquel do mundo. É curioso notar
que apesar da atividade principal da empresa ser a mineração, nenhuma imagem do
website da empresa na Indonésia mostra a extração de minérios. Apenas duas imagens
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fazem alusão a esta atividade. Numa das imagens de abertura é retratada a atividade de
três trabalhadores com máquinas bombeando produtos sobre um monte de terra ou
areia. E em outra imagem na homepage, aparece um grupo de trabalhadores saindo por
um túnel, que pode ser associado à entrada e saída de uma mina.
Diversas imagens retratam paisagens do país. Não apenas as paisagens
características dos pontos turísticos, mas paisagens nas quais se insere uma obra ou
projeto da empresa, dando o significado de alteração da natureza. Considerando a
indústria de mineração, pode-se inferir que esta alteração visa retirar, extrair da natureza
aquilo que possa ser transformado e que gere produtos capazes de melhorar a vida das
pessoas, empresas e países. Este sentido de modificação também é percebido no que se
refere aos projetos de geração de energia dos quais a empresa participa, que utilizam e
alteram aspectos naturais para o bem de comunidades e pessoas.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pela seleção de imagens adotadas pela empresa em sua homepage na
Indonésia, percebe-se que o principal valor cultural presente nas imagens é o da
importância do trabalho. Trabalho capaz de modificar vidas e a própria natureza. A Vale
buscou utilizar imagens que ressaltem uma identificação com o público-alvo do país
onde atua (Indonésia), com a adoção de imagens de pessoas asiáticas para retratar os
trabalhadores da empresa. Todas as imagens com trabalhadores que aparecem no
website da empresa na Indonésia são atuais, com colorido forte e vibrante, com exceção
de uma imagem em tom sépia, que remete ao passado, possivelmente ao início das
atividades de mineração no país. Em todas as imagens em que aparecem pessoas, há a
associação com o trabalho da empresa, pois são todos trabalhadores.
Todas as imagens com pessoas mostram trabalhadores da empresa,
sorridentes, o que passa a mensagem de que esta é uma empresa na qual as pessoas
apreciam estar trabalhando. Não há imagens que não estejam associadas a este princípio
(a importância do trabalho), seja diretamente por meio das imagens que mostram
trabalhadores em suas atividades ou o resultado do trabalho da empresa, que mostra as
obras e projetos realizados.
As imagens com paisagens sempre aparecem com obras e intervenções do
homem, num reforço da ideia que o homem é capaz de alterar a natureza, explorando os
recursos naturais, a fim de atender às suas necessidades de desenvolvimento e bem166

estar. Assim, pode-se concluir que a observação da página da Vale na Indonésia, gera
um efeito reativo em quem a observa.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou quatro elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador, país moderno e país em
desenvolvimento. O elemento mais utilizado pela empresa é povo trabalhador, por meio
de imagens de pessoas desempenhando atividades profissionais. São trabalhadores que
atuam nas áreas interna e externa nos projetos e obras da empresa na Indonésia.
Na sequência, a empresa utiliza imagens relacionadas a obras e projetos de
infraestrutura, ligados ao elemento país em desenvolvimento. Para o elemento povo
alegre, a empresa utilizou várias imagens de trabalhadores sorridentes. Por fim, a
empresa apresenta uma série de ícones das redes sociais nas quais tem perfis (facebook
twitter, youtube e linkedin), que representam o elemento país moderno.

APÊNDICE 7 - ANÁLISE SEMIÓTICA - ARTECOLA

EMPRESA: ARTECOLA
PAÍS: MÉXICO
ACESSO: 16/09/13
HOMEPAGE (http://www.artecola.com.mx/)

Figura 18 - Homepage do website Artecola – México
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Fonte: Artecola (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza todas as imagens em preto e branco, o que oferece um
contraste visual com as demais partes de sua homepage, que é composta de elementos
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coloridos, principalmente em vermelho. A sensação é de uma empresa antiga, com
imagens apenas em preto e branco.
Foram utilizadas cinco imagens e dois desenhos de mapas na homepage.
Três imagens mostram pessoas (duas imagens de mulheres atuando num laboratório e
uma imagem com duas crianças jogando ajoelhadas em frente a uma mesa de centro
numa sala de estar). Das imagens com pessoas, duas mostram as pessoas sorridentes (a
das crianças jogando e de uma das mulheres no laboratório).
Outras duas imagens mostram a estrutura física da empresa (prédio e
instalações) e os produtos fabricados pela empresa. Estas duas imagens, além de outra
que mostra uma mulher trabalhando num laboratório são imagens estáticas de três
vídeos da empresa que podem ser acessados e visualizados pelo internauta.
Um dos mapas, desenhado de forma estilizada, é da América Latina
(desenhado em cinza sobre fundo branco), destacando círculos nos países onde a
empresa possui unidades próprias. O outro é um mapa do México (desenhado em
vermelho, listrado com linhas em vermelho claras e escuras), com círculos que
apresentam onde estão as unidades da empresa no país.
O vermelho é a base do logotipo da empresa (fundo vermelho com o nome
da empresa em letras brancas). O contraste entre as imagens em preto e branco, o fundo
branco de todo website e os demais elementos visuais, quase que exclusivamente em
vermelho, ajudam a que não se tenha uma sensação excessivamente vibrante (em função
do emprego constante da cor vermelha), suavizando a urgência e dinamismo provocados
pelo vermelho.
Tanto no início como no final da homepage, há um elemento semelhante a
um bloco maciço em vermelho, que reúne diversas informações (no alto da página vê-se
o logotipo, do lado esquerdo e vários ícones para que o internauta clique e seja
encaminhado para outras áreas do website; ao final da página está a informação de
endereço da empresa no México, telefone e a indicação das demais unidades da empresa
na América Latina).
Estes blocos em cor vermelha são encimados ou finalizados por uma forma
de onda, como se houvessem sido traçadas linhas em formato de onda por um pincel,
que iniciasse sua trajetória numa ponta deste bloco vermelho e avançasse num
movimento curvilíneo, imprimindo uma forma mais clara (num tom rosado) e abrisse
suas cerdas ao final do movimento. Esta figura de onda é harmoniosa, tanto na cor como
no formato. Leva o observador a associar o nome da empresa (Artecola) a uma
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intervenção artística nestes blocos vermelhos.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Artecola é um grupo brasileiro formado por três empresas, que atuam em
áreas diversas: química (com adesivos e laminados); plásticos para engenharia (para os
mercados automotivo/transporte, energia eólica e construção civil); e equipamentos de
proteção individual (EPI). O website da empresa no México dá destaque às atividades
da empresa na área química.
Mesmo que o internauta não conheça a empresa e não saiba quais produtos
são fabricados, a mensagem que se pretende marcar é de uma empresa ligada à pesquisa
tecnológica e científica, por meio da utilização das duas imagens de mulheres em
atuação em laboratórios, que permitem supor serem laboratórios químicos, em função
dos frascos contendo líquidos e dos uniformes das mulheres (jalecos de cor clara).
É curioso observar que não há referência a nenhuma rede social no website
da empresa no México. A empresa não buscou destacar sua atuação nas principais redes
sociais.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

A empresa utilizou pessoas com o biótipo latino (adultos e crianças
morenas) a fim de buscar a identificação com o público alvo no México. A Artecola
empregou imagens que buscam apresentar sua principal característica, a de empresa
voltada para a pesquisa e desenvolvimento científico.
O desenvolvimento de pesquisas científicas tem um caráter global, dado que
em laboratórios ao redor de todo planeta se desenvolvem pesquisas para melhoria da
vida das pessoas e diversos avanços tecnológicos, que podem ser diretamente
implementados por empresas privadas, bem como podem ser financiados por países em
associações e parcerias. Os resultados, em sua grande maioria, são percebidos pelas
pessoas por meio da oferta de inovações, produtos e serviços que irão facilitar e
melhorar a vida de todos.
Assim, a empresa utiliza esta imagem de desenvolvimento científico global
e a associa à possibilidade de atuar com sucesso em diversos países. Pode-se concluir
que a observação da página da Artecola no México, gera um efeito mental em quem a
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observa.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno. Os três
elementos são utilizados pela empresa praticamente em proporções iguais. Duas
imagens mostram o elemento povo alegre (com a imagem sorridente de uma das
cientistas e das crianças jogando).
As duas imagens de cientistas e pesquisadoras em atuação profissional
representam tanto o elemento país moderno (um dos índices para referenciar este
elemento diz respeito a projetos relacionados à pesquisa e desenvolvimento científico);
bem como também representam o elemento povo trabalhador.

APÊNDICE 8 - ANÁLISE SEMIÓTICA - BEMATECH

EMPRESA: BEMATECH
PAÍS/REGIÃO: AMÉRICA DO NORTE
ACESSO: 20/09/13
HOMEPAGE (http://www.bematechus.com/)

Figura 19 - Homepage do website Bematech – América do Norte
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Fonte: Bematech (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza seis imagens de abertura em sua homepage, que aparecem
de forma sequencial e contínua. Além destas imagens sequenciais aparecem mais três
imagens na parte final da página. Todas são imagens coloridas, destacadas por uma
barra verde (da mesma cor do logotipo da empresa) na parte de cima de cada imagem. A
sensação geral é de atividade vibrante.
O logotipo da empresa é composto por fundo branco, com letras pretas e
círculos em verde. Duas impressões vêm à mente em relação ao logotipo. Os círculos
verdes se complementam, ou seja, a empresa proporciona o encaixe perfeito para as
necessidades de cada negócio. Outra interpretação é que estes círculos lembram as
imagens associadas a pensamentos nas histórias em quadrinhos. Cada vez que um
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personagem nessas histórias está pensando em algo aparece o texto com o pensamento
dentro de um balão com outras pequenas bolas entre a cabeça do personagem e o balão
com o texto. Esta imagem pode estar associada a ideias, inovações e soluções pensadas
pela empresa para resolver problemas e atender às necessidades dos clientes.
A cor verde é a que dá unidade a todas as imagens utilizadas no website, por
meio da utilização das barras verdes no alto de cada imagem. Os textos que
acompanham as imagens são escritos em tons vibrantes (laranja, amarelo, azul, verde
mais escuro ou mesmo letras vazadas em branco sobre fundo verde), que ficam em
harmonia com os tons de verde predominantes nas imagens.
A sensação geral propiciada pela análise das imagens é de dinamismo, em
função da combinação de cores vibrantes, de imagens estáticas dos produtos, imagens
das pessoas em atuação profissional e de locais que dão a impressão de mobilidade.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

Nas nove imagens encontradas na homepage, três utilizam pessoas
sorridentes, em atuação profissional (um cozinheiro, uma funcionária de loja e uma
atendente de call center). Em outras quatro imagens o destaque é para os produtos da
empresa (modelos de aparelhos, equipamentos e embalagens). Por fim, em outras duas
imagens aparecem exemplos dos pequenos negócios onde os produtos da empresa
podem ser utilizados (restaurante e mercado).
No alto da homepage aparecem os ícones das principais redes sociais nas
quais a empresa atua (twitter, facebook e o blog da empresa), dando, desde o início,
uma impressão de modernidade e de empresa conectada ao mundo atual. Esta sensação
inicial é complementada pelos produtos da empresa, que oferecem soluções de
automação comercial para pequenas empresas. Desta forma, a Bematech apresenta uma
unidade de mensagem como empresa atualizada num mundo cada vez mais tecnológico
e conectada com as necessidades de diversos tipos de clientes.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Há uma sutil proposta de identificação das imagens que mostram pessoas
com o público alvo na América do Norte. Uma das imagens é de um jovem cozinheiro,
loiro, com traços que remetem ao biótipo tradicionalmente identificado com a
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população dos países da América do Norte. As duas outras imagens com pessoas são de
duas moças morenas, de cabelos castanhos lisos e com traços hispânicos, nem sempre
associados às populações de EUA e Canadá.
A empresa trabalha com produtos voltados à automação de pequenos
negócios.

Sua

atuação

está

diretamente

relacionada

com

o

conceito

de

empreendedorismo e do self made man, tão cultivado nos países da América do Norte.
A Bematech oferece equipamentos e produtos para que empreendedores tenham mais
chances de sucesso em seus negócios.
Nas sociedades capitalistas ocidentais, verifica-se na atualidade um
crescente número de trabalhadores especializados, para os quais não há oportunidades
de emprego em número suficiente. Desta forma é natural haver a promoção da imagem
dos empreendedores, das pessoas que iniciaram pequenos negócios e conseguiram
crescer e obter sucesso. A nenhuma sociedade interessa que estes empreendedores não
consigam manter-se na ativa (mesmo que apenas alguns consigam se tornar grandes
empresários).
Assim,

nas

sociedades

que

incentivam

de

forma

marcante

o

empreendedorismo, floresce o mercado de produtos e serviços voltados a minimizar os
riscos e aumentar as chances de sucesso de pequenos empreendedores. É o caso da
Bematech. Desta forma, pode-se concluir que a observação da página da empresa na
América do Norte gera um efeito reativo em quem a observa.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno. Os
elementos mais utilizados pela empresa são povo trabalhador, por meio de imagens de
três pessoas desempenhando atividades profissionais (cozinheiro, funcionária de loja e
atendente de call center) e povo alegre (nestas mesmas três imagens, os trabalhadores
estão sorridentes).
O elemento país moderno está presente nos ícones das principais redes
sociais nas quais a empresa atua (twitter, facebook e o blog da empresa) e com os
próprios produtos da empresa que são relacionados à tecnologia e automação.
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APÊNDICE 9 - ANÁLISE SEMIÓTICA - GERDAU

EMPRESA: GERDAU
PAÍS: CHILE
ACESSO: 10/09/13
HOMEPAGE (http://www.gerdau.cl/)
Figura 20 - Homepage do website Gerdau – Chile
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Fonte: Gerdau (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza três imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. Além das imagens de abertura são utilizadas mais
quatro imagens na composição da página. O fundo da página é branco, as áreas e
assuntos na página são predominantemente marcados com barras ou texto em azul
celeste, dando a sensação geral de que a página é visualmente leve, em relação à
utilização das cores.
Uma das imagens de abertura mostra uma menina sorridente vestida de
branco, fotografada de baixo para cima, em frente a dois arranha-céus. Outra imagem
mostra dois funcionários da empresa, sorridentes, vestidos com uniformes de cor
laranja e equipamentos de segurança, porém como o fundo está desfocado, não é
possível identificar com precisão onde estão estas pessoas. A última imagem apresenta
um rapaz sorridente, com colete de segurança e capacete, fotografado em frente a uma
obra de construção civil. As imagens destacam as pessoas e as obras ao fundo.
As demais imagens da página apresentam um mapa do Chile (com a
localização dos pontos onde a empresa atua), manuais de produtos, o código de ética da
empresa, o relatório anual e uma figura estilizada da ilha de Páscoa (Rapa Nui, como
era chamada pelos habitantes nativos da ilha), pertencente ao Chile.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Gerdau é a maior produtora de aços longos do Brasil (GERDAU, 2013) e
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atua de forma internacional em diversos países das Américas e Índia.
Das oito imagens apresentadas na página da empresa no Chile, percebe-se
que a empresa explorou bem as imagens da utilização de seus produtos (aço). Aparecem
quatro imagens que levam à identificação da utilização dos produtos: a primeira mostra
o resultado final da utilização dos produtos da empresa (dois arranha-céus), a segunda
mostra os funcionários em frente a estruturas de aço, a terceira apresenta um prédio em
construção e a quarta imagem mostra um prédio de formas arrojadas, que utilizou os
produtos da empresa na construção.
Nesse sentido, a empresa alcança o objetivo de posicionar-se no mercado
chileno, com adaptações locais e participação ativa na área de construção civil.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Na página da empresa no Chile, as imagens com pessoas (todas morenas)
buscam uma identificação com o biótipo latino. Todas as imagens apresentam pessoas
sorridentes, posando para a fotografia. A empresa pretende falar a diversos públicosalvo: funcionários da empresa, clientes da construção civil e sociedade como um todo.
Afirma seu compromisso com os colaboradores no país ao escolher a imagem dos
funcionários sorridentes. Mira atingir os empresários chilenos da construção civil com a
imagem do rapaz frente a uma obra; e em relação à sociedade chilena, demonstra grande
preocupação com aspectos de sustentabilidade, ética e participação em projetos
socioambientais, como o do tratamento do lixo da ilha de Páscoa (Rapa Nui).
Desde os tempos mais remotos, a construção de abrigos e monumentos está
associada ao engenho e iniciativa da humanidade. Seja para conseguir segurança,
proteção e abrigo, ou ainda para marcar sua presença e louvar aos deuses. Inicialmente
com materiais básicos, encontrados na natureza e ferramentas rudimentares, o
conhecimento envolvido nos processos construtivos foi sendo aprimorado até o
desenvolvimento de materiais resistentes e apropriados para cada uma das necessidades
de construção de cada sociedade. O domínio do fogo e a utilização de diversos minérios
extraídos da natureza permitiram a criação da indústria de siderurgia e o
desenvolvimento do aço.
Assim, as imagens associadas à área de construção civil e aço remetem à
força, firmeza, estabilidade e segurança. As atividades de construção civil estão
diretamente relacionadas às ações de construtoras e empreiteiras. O sentido da
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construção nos remete à iniciativa, realização e crescimento. Pode-se concluir que a
observação da página da Gerdau no Chile, gera um efeito reativo em quem a observa.
Uma empresa que vende aço para a construção civil gostaria de, em última análise,
passar a imagem de solidez e confiabilidade.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno. O elemento
mais utilizado pela empresa é povo alegre, com três imagens de pessoas sorridentes
(menina, dois funcionários da empresa e rapaz trabalhador da construção civil).
O elemento povo trabalhador aparece nas duas imagens de trabalhadores: os
dois funcionários da empresa e a imagem do rapaz frente à uma obra de construção
civil.
O último elemento constitutivo da marca país utilizado pela Gerdau foi país
moderno, representado pelos ícones das redes sociais nas quais a empresa atua
(facebook, twitter, linkedin).

APÊNDICE 10 - ANÁLISE SEMIÓTICA - GOL

EMPRESA: GOL
PAÍS: EUA
ACESSO: 06/01/14
HOMEPAGE (http://www.voegol.com.br/en-us/Paginas/default.aspx)
Figura 21 - Homepage do website Gol – EUA
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Fonte: Gol (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza três imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. São imagens de três capitais brasileiras: São Paulo,
Rio de Janeiro e Salvador. A empresa optou por usar um recurso gráfico que dá a
sensação de uma tela com finas linhas verticais por sobre as imagens, o que acaba
provocando uma impressão desagradável em quem observa as imagens. Parece que há
uma tela encobrindo as imagens, não permitindo que se vejam com clareza os detalhes e
o colorido de cada imagem. É um efeito que ofusca a imagem e incomoda a visão.
Além das imagens de abertura são utilizadas mais quatro imagens na
composição da página (uma imagem da baía de Guanabara, uma imagem de bola de
futebol, um desenho laranja de uma semicircunferência, simbolizando um sorriso e uma
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imagem de uma ponte). O fundo da página é quase todo branco, tendo como principais
elementos da página as barras em laranja (associadas às cores do logotipo da empresa:
laranja e cinza), que identificam as áreas que devem ser acessadas pelo internauta.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
O Brasil estará em destaque no cenário esportivo mundial em 2014, por ser
a sede da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Além deste evento, o Brasil irá sediar
também as Olimpíadas em 2016. Presume-se que estes dois eventos devam lançar mais
luz sobre o país, atraindo um grande número de turistas, que virão ao país nas diversas
cidades onde estes eventos terão lugar.
Desta forma, as companhias aéreas que atuam no país também estarão em
evidência, em relação à avaliação da qualidade dos serviços prestados aos passageiros.
A Gol, uma das maiores companhias aéreas brasileiras, demonstra estar preparada para
atender aos passageiros estrangeiros que irão circular no país durante a Copa do Mundo,
pois empregou uma imagem que trata especificamente sobre o assunto em seu website
nos EUA (imagem com a bola de futebol).

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Em relação ao púbico alvo que a empresa visa atingir, pode-se imaginar que
sejam todas as pessoas que tenham interesse em visitar o Brasil, a negócios ou lazer,
pois nas imagens não há a presença de pessoas, o que não permite divisar claramente
qual o público alvo da empresa.
As imagens de abertura da homepage da empresa nos EUA mostram uma
série de cidades que tradicionalmente são as mais associadas ao Brasil. Possivelmente
sejam as imagens de cidades brasileiras mais conhecidas no exterior: Rio de Janeiro,
São Paulo e Salvador. Mesmo assim, para que os americanos não tenham dúvidas a
respeito da cidade retratada em cada imagem, foram colocadas legendas com o nome da
cidade para rápida identificação.
A escolha das imagens que retratam estas cidades certamente não foi
aleatória. Em conjunto com a imagem que remete à Copa do Mundo de Futebol em
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2014, pode-se presumir que a empresa quer explorar no website dos EUA a paixão de
alguns torcedores deste esporte no país (mesmo que o soccer não seja um esporte tão
popular nos EUA), aproveitando a oportunidade de que estes torcedores possam
conhecer um novo país, novas paisagens e uma nova cultura.
Pode-se concluir que a observação da página da Gol nos EUA, gera um
efeito reativo em quem a observa, levando a que a paixão pelo esporte, associada ao
desejo de viajar, possa ser um convite irresistível para vários americanos.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno, lugar fascinante e esportes. O elemento mais
utilizado pela empresa é lugar fascinante, por meio das cinco imagens que mostram
cidades turísticas brasileiras. As três primeiras imagens estão na abertura da página,
sendo que a primeira é uma fotografia aérea que mostra o centro de São Paulo, com uma
profusão de arranha-céus. A segunda é uma imagem registrada do alto do morro do Pão
de Açúcar, mostrando a baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A terceira é uma foto do
farol da Barra, com o mar batendo nas pedras, em Salvador.
A quarta imagem, em tamanho menor, é uma vista aérea da baía de
Guanabara ao entardecer, no Rio de Janeiro. E por fim, a última imagem mostra o perfil
de uma ponte, porém não deixa claro se a localização desta ponte está no Brasil. A
sugestão de que se trata de um ponto turístico brasileiro está expressa no texto que
ladeia a imagem: “Descubra o melhor que o Brasil tem para oferecer”.
O elemento esportes é utilizado pela empresa numa imagem que mostra uma
clássica bola de futebol branca com pentágonos pretos circundada pelo desenho de uma
linha pontilhada e um pequeno avião amarelo, em referência à Copa do Mundo de
Futebol, que será realizada no Brasil em 2014.
O último elemento utilizado pela empresa é país moderno, em referência à
presença no final da página dos ícones das redes sociais e plataformas digitais nas quais
a empresa atua (facebook, twitter, instagram, youtube e o blog da empresa).
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APÊNDICE 11 - ANÁLISE SEMIÓTICA – IBOPE

EMPRESA: IBOPE
PAÍS: COLÔMBIA
ACESSO: 10/09/13
HOMEPAGE (http://www.ibope.com.co/)
Figura 22 - Homepage do website Ibope – Colômbia

Fonte: Ibope (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):
A empresa utiliza quatro imagens e um desenho como marca d’água de
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fundo em sua homepage. O fundo da página é branco, tendo como marca d’água um
desenho estilizado do mapa mundi, em tons de cinza, formando uma moldura na parte
de cima e central da página. As informações, textos e imagens ficam num quadro com
fundo branco, na parte central da homepage. A sensação geral é de uma página pesada,
com excesso de texto.
Os

elementos

visuais

e

principais

chamadas

de

texto

são

predominantemente em cor vermelha, mesma cor que forma o logotipo da empresa
(Ibope escrito em cinza e Media escrito em vermelho). A sensação geral que se tem na
observação da homepage é que está sobrecarregada com texto e as imagens são um
tanto desconexas entre si.
Das quatro imagens, uma é em preto e branco e as demais são coloridas. A
distribuição das imagens pela página é concentrada na parte direita, com uma grande
quantidade de texto no restante do espaço. A imagem em preto e branco é de uma jovem
sorrindo de maneira franca e aberta, numa gargalhada. Esta imagem está fundida a um
bloco vermelho no qual aparece o logotipo da empresa, escrito em branco, e um texto
que diz: medindo sorrisos desde 1942.
Outra imagem mostra um homem sentado frente a uma mesa, fazendo
cálculos em uma calculadora e anotando algo em papéis que estão sobre a mesa. A
seguir há uma imagem de um estúdio de televisão, com técnicos e câmeras de TV,
filmando uma cena na qual não se distinguem os personagens (todas as pessoas são
vistas apenas como silhuetas escurecidas), num cenário com paredes iluminadas de tons
amarelo e laranja. A última imagem mostra um garoto deitado de bruços, assistindo a
um programa de televisão.
Por estas imagens pode-se depreender que a empresa tenha alguma ligação
com o meio televisão, porém, apenas pelas imagens não é possível determinar quais os
serviços que a empresa presta a seus clientes. O apoio do texto é fundamental para a
compreensão exata do que a empresa faz.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
McLuhan (1962) ao afirmar que o mundo se tornaria uma “aldeia global”
previu com uma precisão impressionante para a época, quanto os avanços tecnológicos
tornariam real sua afirmação. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais
conectadas por meio do uso da internet em variadas formas de acesso (computadores,
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notebooks, smartphones), um dos principais desafios para os meios de comunicação
tradicionais (TV, rádio, jornais, revistas, outdoors, etc.) é como manter sua audiência e
relevância, frente a um público alvo com alternativas de entretenimento e lazer tão
personalizadas.
O Ibope é o maior grupo de pesquisas de meios de comunicação e mercados
da América Latina e busca oferecer a seus clientes ferramentas que podem ajudá-los a
monitorar seu público-alvo, na busca por manter estável a audiência e o investimento de
anunciantes nos meios de comunicação tradicionais.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

A homepage do Ibope na Colômbia mostra na primeira imagem utilizada a
fotografia de uma jovem morena rindo, com traços que remetem ao biótipo latino, numa
indicação de identificação com os consumidores das mídias eletrônicas de massa no país
(TV e rádio). Nas demais imagens não há uma clara identificação de quem são as
pessoas nas fotografias. Aparentemente, pela escolha das pessoas nas imagens
analisadas (uma jovem e um garoto), a empresa procura focar em consumidores jovens
das mídias eletrônicas tradicionais (TV e rádio).
Todas as imagens com pessoas buscam mostrar cenas que não foram
posadas para as fotografias, que expressam naturalidade em ações que as pessoas fazem
normalmente, seja no trabalho (técnicos e profissionais no estúdio de televisão e homem
calculando) ou nos momentos de lazer (moça rindo e garoto assistindo televisão). O
público alvo da empresa nos mercados em que atua são os veículos de comunicação de
massa, as agências de propaganda e os grandes anunciantes.
Pode-se concluir que a observação da página do Ibope na Colômbia, gera
um efeito mental em quem a observa. O mercado de meios de comunicação de massa
tradicionais enfrenta um momento de transição, em função da expansão digital, por
meio do crescimento da utilização da internet, de forma maciça, individualizada e
praticamente em qualquer lugar. Os meios de comunicação tradicionais estão frente a
um enorme desafio, que pode ser uma oportunidade de revisão tanto de conteúdo quanto
de formato.
Certamente nos próximos anos, será possível perceber alterações nos meios
de comunicação tradicionais, e empresas como o Ibope possivelmente já estão
desenvolvendo tecnologias para a mensuração e monitoramento do que o público dos
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meios digitais assiste, consome e prefere. Afinal, conhecimento e controle são as armas
mais importantes na guerra pelo que realmente movimenta os meios de comunicação na
atualidade: os investimentos publicitários.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, povo trabalhador e país moderno. Os
elementos mais utilizados pela empresa são povo trabalhador, por meio das imagens de
pessoas desempenhando atividades profissionais (técnicos e profissionais no estúdio de
televisão e o homem fazendo cálculos). O elemento povo alegre aparece apenas em uma
imagem, a da moça rindo de forma aberta e franca.
Por fim, o elemento país moderno aparece na imagem do homem fazendo
cálculos, da imagem do estúdio de televisão e da imagem do garoto assistindo televisão,
associadas às pesquisas de audiência, que são o produto principal oferecido pela
empresa.

APÊNDICE 12 - ANÁLISE SEMIÓTICA - ITAÚ

EMPRESA: ITAÚ
PAÍS: ARGENTINA
ACESSO: 07/02/14
HOMEPAGE (http://www.itau.com.ar/SiteItau/pages/home/index.xhtml)
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Figura 23 - Homepage do website Itaú – Argentina
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Fonte: Itaú (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza três imagens na abertura de sua homepage, que aparecem
de forma sequencial e contínua. O fundo da página é branco, tendo como principais
elementos da página as barras cor de laranja e textos em amarelo e azul, que seguem o
mesmo padrão de cores do logotipo da empresa, localizado no alto e à esquerda da
página.
A impressão inicial é de uma página vibrante, quente, dinâmica e alegre.
Lembra muito os elementos típicos de verão: calor, sol, praia, alegria. O uso frequente
das cores laranja e amarelo dá essa sensação de “calor” à página. O contraponto fica por
conta da utilização dos blocos de informação em azul, uma cor mais “fria”, que busca
equilibrar e tornar harmoniosa a combinação de cores.
O conteúdo de diversas imagens também remete à ideia de verão. A
primeira imagem mostra várias pessoas numa praia, dançando, com destaque para o sol.
Logo abaixo está outra imagem de praia, com a faixa de areia e uma bola de tênis
próximo à espuma das ondas.
Outra imagem de abertura mostra uma bicicleta, com as cores do logotipo,
que faz parte de um projeto que a empresa patrocina de colocar pontos por várias
cidades com bicicletas, a fim de incentivar o transporte das pessoas por este meio de
locomoção. Em outra imagem, vê-se um casal, num aeroporto, com passagens nas
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mãos, prestes a viajar.
Ladeando as imagens de abertura, aparecem outras duas imagens: uma que
mostra um rapaz frente a um notebook, visando mostrar a facilidade de acesso ao
internet banking; e em outra imagem aparece um rapaz vestido de terno e gravata, com
uma moça, analisando papéis, para exemplificar o atendimento a investidores.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
O banco Itaú é um dos maiores bancos brasileiros e apresenta uma estratégia
de posicionamento, em relação à internacionalização, colocando-se como o maior banco
global latino-americano (ITAÚ, 2014).
Uma das imagens que mostra uma bola de tênis na praia é utilizada pela
empresa para explicar que o banco é patrocinador da Associação Argentina de Tênis. O
patrocínio aos esportes é uma estratégia de comunicação global da empresa. Tanto no
Brasil, como em outros países nos quais a empresa atua há o patrocínio de diversos
esportes. No Brasil a empresa é uma das patrocinadoras da seleção brasileira de futebol.
Como existe uma rivalidade histórica entre Brasil e Argentina no futebol, é
compreensível que a empresa busque patrocinar outra modalidade esportiva na
Argentina.
A utilização da imagem ligada ao projeto de incentivo do uso da bicicleta
como meio de locomoção, mostra a visão de uma empresa preocupada com a qualidade
de vida nas grandes cidades, em relação à poluição e ao tráfego intenso. Em diversas
cidades do mundo os projetos de bicicleta como meio de locomoção vem sendo
desenvolvidos tanto pelos governos como pela iniciativa privada, como em Paris, com o
VeLib.
Por fim, a empresa busca fortalecer a imagem de empresa moderna, sólida e
que transmite confiança a seus clientes.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página do Itaú na Argentina, gera um
efeito reativo em quem a observa, associado às imagens de pessoas dançando na praia,
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viagens e bicicleta.
Um banco que atua no varejo busca ter uma imagem de confiabilidade e
solidez, imprescindível para que os clientes apliquem seu dinheiro junto à instituição.
Além de solidez e confiabilidade o Itaú visa atingir um público jovem, preocupado com
as questões socioambientais e que está conectado. A imagem que mostra um rapaz em
frente a um notebook, supostamente acessando sua conta bancária pelo internet banking,
demonstra que a empresa procura firmar a imagem de suporte tecnológico seguro, ágil e
confiável. Valores que seu público alvo valoriza.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, esportes, lugar excitante. O elemento povo
alegre é utilizado na imagem das pessoas dançando na praia. O elemento esportes é
empregado na imagem com a bola de tênis na praia. O último elemento empregado pela
empresa – lugar excitante – é simbolizado pelas imagens de praia.

APÊNDICE 13 - ANÁLISE SEMIÓTICA - JBS FRIBOI

EMPRESA: JBS FRIBOI
PAÍS: EUA
ACESSO: 10/09/13
HOMEPAGE (http://www.jbssa.com/)
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Figura 24 - Homepage do website JBS Friboi – EUA

192

Fonte: JBS Friboi (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A sensação geral ao se vislumbrar as imagens da página é de harmonia entre
as imagens e o ramo de atividade da empresa: alimentos. A empresa utiliza cinco
imagens sequenciais na abertura de sua homepage, que aparecem de forma contínua.
Além das imagens de abertura são utilizadas mais três imagens na composição da
página. O fundo da página é branco, tendo como principais elementos da página as
barras em vermelho, que identificam as áreas que podem ser acessadas pelo internauta.
As barras em vermelho e o texto em cinza, seguem o mesmo padrão de cores do
logotipo da empresa, localizado no alto e à esquerda da página.
O logotipo é composto por três letras (JBS) que ficam dentro de uma figura
oval aberta na parte de cima.

As letras estão grafadas em vermelho, numa fonte

serifada, sendo que as duas primeiras letras (JB) são maciças e a última forma um S
vazado. As linhas da figura oval são formadas por uma linha fina cinza na base, que
sobe formando as laterais ovais e deixa quase toda a parte de cima da figura oval em
aberto. Há outras duas linhas finas, em vermelho, traçadas pelo lado de dentro da linha
cinza, a partir das laterais ovais e que avançam no alto, além da linha cinza. De forma
estilizada estas linhas representam uma cabeça de gado com os chifres em vermelho e a
marca JBS no centro.
As imagens de abertura apresentam principalmente os alimentos in natura e
processados que a empresa fabrica nos EUA, sua sede no país e uma imagem de curral,
com um vaqueiro em seu cavalo, ao redor do gado. Nas imagens de produtos o fundo é
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claro e o destaque central são os produtos, fotografados em estúdio, com boa
iluminação. A sequência de imagens segue uma lógica evidente: matéria prima (imagem
do vaqueiro e o gado), empresa que transforma a matéria-prima (imagem do prédio da
JBS), e produtos finais (in natura e processados).
Há duas imagens em preto e branco no restante da página que mostram o
que representa a área de notícias da empresa (com a figura de um jornal impresso
dobrado) e a área de mídia (com a figura de vários microfones alinhados, como para
uma entrevista coletiva).
A última imagem mostra um quadro estático de um vídeo da empresa
divulgado no youtube. Neste quadro aparecem trabalhadores uniformizados com roupas,
aventais e equipamentos de segurança (capacetes, óculos e luvas), no que parece ser
uma linha de corte e produção de carnes.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne (MDIC, 2013).
Desta forma, é natural que os grandes players desta indústria no Brasil tenham efetuado
seus processos de internacionalização, a fim de ganhar escala e vantagens competitivas
em termos de distribuição nos mercados consumidores no exterior. A JBS Friboi é a
maior empresa do segmento no país e atua, com unidades próprias, em 20 países nos
cinco continentes (JBS, 2013).
A empresa atua nos EUA, que também é um grande produtor mundial de
carne. Desta forma, percebe-se que a empresa teve cuidado ao reforçar que a produção
dos produtos oferecidos no website dos EUA é feita em solo americano, empregando
mão de obra local e que valoriza as tradições do país.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Na página da empresa nos EUA percebe-se claramente o intuito de buscar a
identificação com o público consumidor americano. As imagens mostram uma série de
figuras que tradicionalmente são associadas à cultura americana como o vaqueiro
(cowboy), ligado à tradição da criação de gado e às viagens pelas vastas extensões do
oeste selvagem americano.
Mesmo as imagens de produtos in natura, apresentam cortes de carne
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bastante apreciados pelos consumidores americanos, como a carne de porco e o steak.
Por fim, a imagem da sede da empresa, mostra uma grande águia em bronze, no jardim
de entrada, que é um dos símbolos associados aos EUA.
Outra imagem que remonta à tradição americana é a que mostra os
alimentos processados da empresa, com a marca Pilgrim’s (do peregrino). Os peregrinos
são cultuados nos EUA, como os fundadores do país, vindos da perseguição religiosa na
Inglaterra. Até hoje, o feriado do Dia de Ação de Graças, lembra a tradição dos
peregrinos e a culinária típica dos séculos XVI e XVII.
Pode-se concluir que a observação da página da JBS Friboi nos EUA, gera
um efeito emocional em quem a observa, associado às tradições, costumes e
estereótipos da vida americana.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: alimento, povo trabalhador e país moderno. O elemento
mais utilizado pela empresa é alimento, por meio das imagens que mostram alimentos
in natura (carne de porco e steak) e processados (Pilgrim’s) fabricados no país.
Em relação ao elemento povo trabalhador, aparecem duas imagens de
pessoas em atuação profissional: uma imagem mostra um vaqueiro num curral e outra
mostra funcionários numa linha de produção de carne. Por fim, o elemento país
moderno fica representado pela utilização do vídeo da empresa no youtube.

APÊNDICE 14 - ANÁLISE SEMIÓTICA - MAZ BRASIL

EMPRESA: MAZ BRASIL
PAÍS: MALÁSIA
ACESSO: 06/02/14
HOMEPAGE (http://www.mazmalaysia.com/)
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Figura 25 - Homepage do website MAZ Brasil– Malásia

196

197

Fonte: MAZ Brasil (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza quatro imagens na abertura de sua homepage, que
aparecem de forma sequencial e contínua. Além destas imagens, a página mostra
fotografias dos calçados produzidos pela empresa (com possibilidade de compra, por ser
uma página de venda de produtos) e no final da página, as imagens de alguns seguidores
da empresa em uma rede social. O fundo da página é branco, que destaca as imagens
com os produtos, que são intensamente coloridas. A impressão inicial é de uma página
alegre, com cores vivas e uma sensação de dinamismo e energia.
O logotipo da empresa é composto pelo nome escrito em branco sobre um
fundo preto (MAZ BRASIL) e uma bandeira do Brasil, ao lado de um slogan
multicolorido, que aparece no alto da página, à esquerda. A primeira imagem de
abertura mostra o logotipo da empresa ao lado de uma figura que simboliza o ano novo
chinês, que em 2014 será o ano do cavalo. Esta figura ilustra um cupom de desconto
que a empresa oferece a seus consumidores.
A segunda imagem mostra uma mulher negra, com asas formadas pelos
calçados da empresa, como a simbolizar que a mulher ganha asas e liberdade ao usar os
produtos da empresa. Também poderia ser interpretada como um anjo ou um pássaro. É
uma imagem forte, de grande beleza plástica, com cores harmoniosas.
A terceira imagem mostra as pernas e pés de uma pessoa usando uma calça
vermelha e um calçado colorido da empresa, parecendo caminhar por uma superfície
grafitada com grafismos de tons muito coloridos.
A última imagem de abertura apresenta um calçado em primeiro plano
cercado por várias informações sobre o produto, sendo que cada informação está escrita
com a chamada em uma cor diferente. Na sequência, aparecem imagens de vários
calçados das coleções que a empresa oferece no país, com a possibilidade do
consumidor comprar o modelo que mais lhe agradar. Por fim, aparecem pequenas
imagens de consumidores que seguem a empresa por uma rede social (facebook).

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
O mercado mundial de calçados apresenta a liderança da China na produção
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e venda de produtos. A indústria de calçados brasileira exporta mais de 140 milhões de
pares anualmente, sendo que o principal importador de calçados brasileiros são os EUA,
seguido por Argentina, França e Bolívia, conforme a Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (ABICALÇADOS, 2013).
Uma das estratégias das indústrias brasileiras para tornar os calçados
nacionais mais competitivos no mercado internacional está baseada nos investimentos
em design, inovação e qualidade, a fim de gerar diferenciais e agregar valor aos
produtos brasileiros (ABICALÇADOS, 2013).
A MAZ Brasil iniciou suas atividades em 2000, com uma loja em Búzios,
RJ. Passou a expandir sua atuação em outros estados e abriu sua primeira loja
internacional em Ibiza, na Espanha. O conceito dos produtos, muito coloridos e que
permitem uma grande combinação de modelos, agradou aos consumidores. A empresa
trabalha por meio de franquias e está presente em nove países.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da MAZ Brasil na Malásia,
gera um efeito reativo em quem a observa, associado às imagens dos produtos
apresentados em cores vibrantes.
Duas imagens buscam uma identificação direta com o público alvo que a
empresa visa atingir (homens e mulheres jovens da Malásia): a imagem de abertura, que
mostra a figura que simboliza o ano novo chinês e as imagens ao final da página, de
seguidores da empresa em uma rede social (facebook), que apresenta principalmente
jovens malaios. Ao ser acessada a página está com o texto em inglês, mas há a
possibilidade de tradução da página para o malaio, por meio de uma ferramenta de
tradução do Google.
Como a empresa busca atingir um público alvo de jovens, as imagens
escolhidas mostram o universo da moda e da arte. Moda ligada aos calçados coloridos,
com tons fortes e diversas combinações de modelos. A arte é vista na imagem dos
grafites, estampados numa superfície, que pode ser o chão ou uma parede e na
fotografia de uma mulher com asas feitas de pares de calçados.
199

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou três elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre, país moderno e país em desenvolvimento.
O elemento povo alegre é visto nas imagens de pessoas sorridentes,
mostradas no final da página, onde aparecem as imagens dos seguidores da empresa no
facebook. O elemento país moderno é utilizado por meio do ícone das redes sociais nas
quais a empresa atua (facebook, twitter, youtube), que pode ser visto no final da página.
País em desenvolvimento é utilizado na imagem que simboliza o ano novo
chinês, fazendo referência à China.

APÊNDICE 15 - ANÁLISE SEMIÓTICA - CARMEN STEFFENS

EMPRESA: CARMEN STEFFENS
PAÍS: ESPANHA
ACESSO: 06/02/14
HOMEPAGE (http://www.carmensteffens.com/es/ )
Figura 26 - Homepage do website Carmen Steffens– Espanha
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Fonte: Carmen Steffens (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza duas imagens na abertura de sua homepage, que aparecem
de forma sequencial e contínua. O fundo da página é branco, tendo como principais
elementos da página as imagens e barras pretas no alto e ao final da página.
A sensação inicial que a homepage transmite é de uma página pesada.
Apesar de utilizar poucas imagens, a sensação de peso fica por conta da utilização das
cores nas imagens. No alto, uma barra em preto mostra o logotipo da empresa, vazado
em branco, ao lado esquerdo, com as demais áreas do website sinalizadas na barra ao
lado direito, junto à área de busca. O logotipo é formado pelas palavras Carmen Steffens
201

escrito em letra fina e serifada. A barra preta não valorizou a delicadeza do logotipo,
tornando-o pequeno e com pouco destaque.
A primeira imagem de abertura mostra uma modelo posando com roupas de
inverno, casaco de alta costura preto e branco e camisa fechada nos punhos e na gola,
segurando uma bolsa de mão com a marca da empresa visível e detalhes em dourado,
sendo que a bolsa é de cor azul petróleo (cor muito semelhante à da blusa da modelo). O
fundo da imagem é formado por árvores com folhas verdes desfocadas, pois o foco
principal é a modelo com o produto. A modelo segura a bolsa próximo ao rosto. Tem as
unhas da mão pintadas de vermelho intenso, mesma cor do batom. Na fotografia, a
modelo não sorri. Está séria, com um olhar firme e fixo para a lente.
Na segunda imagem, aparecem as pernas de uma modelo, vestindo uma
legging preta e um par de botas de salto alto, com detalhes em dourado. A modelo
caminha por uma calçada feita com pedras portuguesas brancas e pretas, que dão um
contraste forte com o calçado preto.
Ao final da página aparecem as imagens de seguidores da empresa em uma
rede social (facebook) que a empresa tem em Madrid, Espanha.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A Carmen Steffens iniciou seu processo de internacionalização a partir dos
anos 2000, com propostas de empresários do Paraguai, Portugal e Uruguai para abrirem
franquias em seus países. Hoje a empresa atua em dezoito países, com lojas
franqueadas.
A estratégia da empresa, em relação a seus produtos, é manter a fabricação
própria, com matéria-prima de alta qualidade e couro diferenciado. A origem da
empresa foi o curtume Couroquímica, localizado em Franca – SP, um dos polos
calçadistas do país. Os proprietários decidiram iniciar a fabricação de calçados
femininos, a partir do couro que já produziam. Passaram então a utilizar o sistema
Toyota de produção, a fim de garantir a qualidade na produção de itens sofisticados e
coleções com diversos produtos exclusivos.
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PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Carmen Steffens na
Espanha, gera um efeito reativo em quem a observa, associado aos produtos
apresentados.
As imagens de abertura da homepage da empresa na Espanha buscam passar
a ideia de sofisticação e exclusividade, com as fotografias dos produtos (bolsa e bota)
próprios para a coleção de alto inverno da Europa. O conceito de alta moda é procurado
nestas imagens, a fim de atingir um público alvo de consumidoras exigentes, com alto
poder aquisitivo, que buscam luxo e sofisticação.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e povo alegre. O elemento país moderno é
utilizado pela empresa por meio do ícone da rede social na qual a empresa atua
(facebook), que pode ser encontrado no final da página, junto com as imagens de
seguidores da empresa em Madrid.
O elemento povo alegre é encontrado também nas imagens dos seguidores
da empresa na rede social (facebook). Várias imagens mostram pessoas sorrindo.

APÊNDICE 16 - ANÁLISE SEMIÓTICA - CI&T

EMPRESA: CI&T
PAÍS: JAPÃO
ACESSO: 06/01/14
HOMEPAGE (http://www.ciandt.com/jp-ja)
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Figura 27 - Homepage do website CI&T – Japão

Fonte: CI&T (2014)
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PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza duas imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. Além das imagens de abertura é utilizado apenas mais
um elemento gráfico na composição da página. O fundo da página é branco com poucos
elementos de cor adicionais. O texto é escrito em japonês nas cores cinza e vermelho.
Há uma barra preta no alto da página com o logotipo da empresa, vazado em branco e a
indicação de diversas áreas que o internauta pode acessar. Por fim, há uma barra cinza
escuro finalizando a página.
A página passa a sensação de estar quase vazia, como se faltassem mais
elementos de composição. Há um volume relativamente grande de texto, porém poucas
imagens. A primeira imagem de abertura mostra uma moça de traços orientais (pode-se
presumir que seja japonesa) com os cabelos em tom ruivo, fotografada num plano
médio, vestida com uma camiseta branca e ajustando fones de ouvido, ligados por fio a
algum aparelho (possivelmente um telefone celular). Ela não aparece sorrindo, apesar
de estar com a boca entreaberta. O fundo da imagem é branco, com traços diagonais
coloridos atrás da figura da moça.
A segunda imagem de abertura mostra um rapaz moreno de traços
ocidentais, de cabelo bem curto e barba por fazer, vestido com uma camisa clara. O
rapaz sorri. O fundo da imagem é branco, com pequenas figuras triangulares coloridas
pontilhando a imagem, como se fossem confetes caindo ao redor do rapaz. Apesar
destes elementos de cor nas duas imagens de abertura, a sensação geral é de excesso de
branco, muito clean, quase asséptico.
O último elemento gráfico que aparece na página é um desenho de uma
forma circular formada por pequenas bolas coloridas, em tons de azul, lilás e violeta. O
logotipo da empresa é em vermelho e azul, mas aparece com pouco destaque apenas na
parte das mensagens via twitter, que são mostradas no final da página.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A CI&T é uma empresa de soluções em tecnologia, com sede em Campinas
– SP e aparece no ranking FDC das transnacionais brasileiras na 4ª posição entre as
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empresas com faturamento até 1 bilhão de reais.
Apesar de ter seu core business voltado para tecnologia, na página da
empresa no Japão não há destaque para nenhuma outra rede social (além do twitter) nas
quais a empresa possivelmente deve atuar.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:
As imagens da homepage da empresa no Japão não mostram
necessariamente uma identificação com a cultura ou os valores japoneses. Apenas uma
das fotos mostra uma moça com traços asiáticos, mas poderia ser uma pessoa de
qualquer país ou cultura.
Há poucos referenciais, nas três imagens que aparecem na página da
empresa no Japão, que permitam definir com clareza o tipo de usuário ou consumidor
que o serviço/marca visa atender. Porém, a empresa oferece serviços para atender a
necessidades tecnológicas diversas de empresas de médio e grande portes.
Pode-se concluir que a observação da página da CI&T no Japão, gera um
efeito mental em quem a observa, associado à utilização de cores e disposição de
imagens.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em seu
website no Japão: povo alegre e país moderno. O elemento povo alegre aparece na
imagem que mostra um rapaz moreno sorrindo. E país moderno é representado pela
utilização do ícone de uma rede social na qual a empresa atua (twitter).

APÊNDICE 17 - ANÁLISE SEMIÓTICA - CZM

EMPRESA: CZM
PAÍS: EUA
ACESSO: 29/01/14
HOMEPAGE (http://czm-us.com/)
206

Figura 28 - Homepage do website CZM – EUA
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Fonte: CZM (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza cinco imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. Além das imagens de abertura são utilizadas mais
duas imagens na composição da página. O fundo da página é totalmente preto, com
texto vazado em branco e poucos detalhes em vermelho (cor do logotipo da empresa).
A sensação geral é de uma página simples e pesada, carregada demais com
o fundo preto e com poucos elementos gráficos, além das imagens dos produtos da
empresa.
A empresa fabrica equipamentos para fundação de solo (perfuratrizes,
estacas e martelos, entre outros produtos). Das cinco imagens sequenciais na abertura da
homepage, quatro imagens mostram os modelos dos produtos em duas fotografias, uma
menor, com o produto em uso em alguma obra e outra maior do equipamento em
repouso, seja ao ar livre ou num galpão. A última imagem da abertura mostra uma
equipe de funcionários posando para a fotografia em frente a um dos equipamentos da
empresa. Esta mesma imagem é repetida em outro ponto da página. A última imagem
utilizada pela empresa é a da capa de uma revista americana especializada no setor, que
em sua matéria de capa mostra a fotografia de um equipamento da empresa.
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PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A CZM é uma empresa brasileira fundada em 1976 em Minas Gerais e
passou a atuar com a divisão americana da empresa, que está localizada em Savannah,
no estado da Georgia, a partir de 2011. O website da empresa nos EUA reforça
insistentemente que a fabricação dos produtos é feita nos EUA. Para isso, a empresa
utilizou no alto da homepage, ao lado do logotipo da empresa, a frase “made in the
USA”, seguido por uma bandeira americana.
Logo abaixo das imagens de abertura, a empresa volta a frisar o fato de
fabricar seus produtos no país, pois coloca no texto que os produtos são “feitos com
orgulho nos EUA”. Fica evidente que a empresa não quer apenas fazer adaptações ao
mercado local, mas procura integrar-se plenamente às exigências do mercado
americano.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da CZM nos EUA, gera um
efeito reativo em quem a observa, associado à utilização dos produtos da empresa na
fase estrutural da construção civil, que aparecem em diversas imagens onde os
equipamentos estão em uso em diversas obras.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e povo alegre. O elemento mais utilizado pela
empresa foi povo alegre, por meio das duas imagens (iguais) que mostram funcionários
da empresa sorrindo em frente a um equipamento da empresa.
O elemento país moderno fica representado pela utilização dos ícones das
redes sociais nas quais a empresa atua (facebook e youtube), que aparecem de forma
discreta no alto da página.
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APÊNDICE 18 - ANÁLISE SEMIÓTICA - MARFRIG

EMPRESA: MARFRIG
PAÍS: EUA
ACESSO: 28/01/14
HOMEPAGE (http://pemmican.com/)
Figura 29 - Homepage do website Marfrig – EUA
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Fonte: Marfrig (2014)
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PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza quatro imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. Além das imagens de abertura são utilizadas mais três
imagens na composição da página. A sensação geral é de bem-estar e harmonia ao se
avistar as imagens que mostram cenas com uma natureza exuberante (uma pessoa
nadando num lago, um campo próximo ao mar, girassóis e uma pessoa andando num
campo).
Como a empresa utiliza uma imagem de fundo que também é um panorama
natural (montanha rochosa, com picos cobertos de neve), isso aumenta a sensação de
harmonia com as imagens e cores que tendem a tons de terra, verde dos campos, azul
das águas e amarelo das flores.
As demais imagens que a empresa emprega em sua página nos EUA
mostram sua linha de produtos (snacks a base de carne), um cupom para obter desconto
na compra dos produtos e a chamada para a loja online da empresa, na qual ela utiliza o
desenho de um índio americano, que faz parte de seu logotipo.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A Marfrig é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e adotou uma
estratégia de internacionalização baseada na compra de empresas e/ou marcas que já
atuavam nos países de interesse e procurou manter as marcas já conhecidas nestes
mercados. Nos EUA, a empresa adquiriu a marca Pemmican da ConAgra Foods, que
existe há cerca de 40 anos e tem grande participação de mercado. A palavra Pemmican é
de origem norte-americana e foi usada pelos nativos para descrever um alimento feito à
base de carne seca e frutos.
O logotipo da marca mostra a palavra Pemmican escrita na diagonal, em
branco sobre um fundo azul, encimada pelo desenho de um índio americano, com cocar
de penas. Uma imagem simbólica, ligada às tradições nativas dos EUA.
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PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Marfrig nos EUA, gera um
efeito emocional em quem a observa, em função da utilização de imagens da natureza,
que quando relacionadas ao logotipo com a imagem do índio americano, induzem o
observador a associar estas imagens à liberdade e a um estilo de vida mais natural.
A utilização de imagens de pessoas praticando esportes, como a imagem de
duas pessoas nadando em um lago vistas a partir de um píer com um caiaque ancorado e
os remos apoiados no piso do píer; bem como a imagem de uma pessoa andando em um
campo carregando uma mochila com equipamentos para acampamento, indicam que o
público alvo dos produtos da empresa é formado por pessoas que apreciam a vida ao ar
livre e os snacks de carne são excelentes opções para repor a energia durante a prática
de esportes.
Apesar dos produtos da empresa serem processados, a imagem que oferece
um cupom com desconto para compra dos produtos, mostra que os produtos são
orgânicos e naturais, o que é reforçado pelo slogan utilizado pela empresa: Autêntico.
Honesto. Alimento. São esses os valores culturais que a empresa busca associar a seus
produtos, mostrando a seus consumidores que preza a natureza e um estilo de vida mais
saudável.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: alimentos e país moderno. O elemento mais utilizado pela
empresa é alimentos, por meio das imagens que mostram os alimentos processados
(snacks de carne) fabricados no país.
O elemento país moderno pode ser percebido em referência à presença no
início da página dos ícones das redes sociais nas quais a empresa atua (facebook, twitter
e pinterest).
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APÊNDICE 19 - ANÁLISE SEMIÓTICA - SABÓ
EMPRESA: SABÓ
PAÍS: ALEMANHA
ACESSO: 10/09/13
HOMEPAGE (http://www.kaco.de/de/)
Figura 30 - Homepage do website Sabó – Alemanha
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Fonte: Sabó (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza quatro imagens sequenciais na abertura de sua homepage,
que aparecem de forma contínua. Além das imagens de abertura, são utilizadas mais
duas imagens e dois desenhos na composição da página. O fundo da página é uma
combinação harmoniosa entre as cores branca, cinza e azul, que remetem às cores do
logotipo da empresa. Porém, a impressão inicial é de uma página fria, quase sem cores
quentes, com poucos elementos coloridos para amenizar o excesso de azul e cinza.
A sensação geral é que tudo é muito técnico na página. Para suavizar essa
sensação geral de excesso de tecnicidade, a empresa intercala nas imagens de abertura,
imagens de aspectos técnicos dos produtos que fabrica para a indústria automotiva com
imagens leves de paisagens e pessoas (uma imagem de praia com a faixa de areia, o mar
e um carro e outra imagem de uma mulher e um garoto sentados num campo). Em
nenhuma das imagens de paisagem ou pessoas é possível identificar a localização. Pode
ser qualquer praia e qualquer campo, o que dá uma sensação de universalidade e
globalização.
As demais imagens que complementam a página da empresa na Alemanha
mostram uma peça de carro em aço, o desenho técnico do motor de um carro, um
semáforo com setas verdes iluminadas e um desenho em cinza quadriculado do mapa
mundi, com círculos onde a empresa possui unidades.
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PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:

A Sabó é uma das empresas líderes mundiais no desenvolvimento de
soluções de vedação e condução para a indústria automobilística. Em 1993, o grupo
Sabó incorporou a Kaco, segunda maior fabricante alemã de vedações, fundada em
1914 (SABÓ, 2013). A empresa optou por manter o nome original da empresa na
Alemanha, por já ter uma grande participação de mercado e uma marca forte e
tradicional junto a seus clientes da indústria automobilística.
Assim, a empresa optou por manter o nome e as cores originais no logotipo
da empresa (em tons de azul), mas atualizou-o para manter a identidade visual com o
logotipo do grupo Sabó, conforme visto nas Figuras 31 e 32.

Figura 31 - Logotipo Sabó

Fonte: Sabó (2013)

Figura 32 - Logotipo Kaco

Fonte: Sabó (2013)

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Sabó na Alemanha, gera um
efeito mental em quem a observa, associado às explicações e especificidades técnicas
dos produtos apresentados.
Percebe-se que a página busca transmitir uma profunda identificação com os
valores mais tradicionalmente associados à indústria alemã, em relação à fabricação de
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produtos fortes, confiáveis e com rigoroso desenvolvimento técnico. Esta associação é
vista não apenas na manutenção do nome original da empresa alemã, adquirida pelo
grupo Sabó, mas também na utilização de aspectos bastante técnicos para apresentar
seus produtos (desenhos esquemáticos e gráficos com dados de performance dos
produtos).

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou dois elementos constitutivos da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno e lugar excitante. O elemento país moderno
aparece nas imagens relacionadas aos produtos da empresa, uma vez que, pelo protocolo
de codificação, as imagens relacionadas a este tema devem conter referências a projetos
relacionadas à tecnologia, caso dos produtos da empresa. Além disso, a empresa
também utiliza em sua página, na Alemanha, os ícones das várias redes sociais e
plataformas digitais nas quais atua.
Em relação ao elemento constitutivo da marca país lugar excitante, a
indicação deste elemento aparece na imagem que apresenta a praia, com a faixa de
areia, o mar com as ondas quebrando na praia e um carro.

APÊNDICE 20 - ANÁLISE SEMIÓTICA - PORTO SEGURO

EMPRESA: PORTO SEGURO
PAÍS: URUGUAI
ACESSO: 05/10/13
HOMEPAGE (http://www.portoseguro.com.uy/portal/hgxpp001.aspx)
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Figura 33 - Homepage do website Porto Seguro – Uruguai

Fonte: Porto Seguro (2013)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A página da Porto Seguro no Uruguai utiliza sete imagens e dois desenhos
na composição de sua homepage. O fundo da página é branco, tendo como principais
elementos da página: texto em azul escuro e barras em azul (de diversos tons), que
identificam as áreas que podem ser acessadas pelo internauta. O logotipo da empresa,
localizado no alto e à esquerda da página tem o fundo azul com o nome Porto Seguro
abaixo de uma figura de uma vela de barco estilizada, sugerindo movimento.
As imagens mostram pessoas (sozinhas ou em grupo) e bens relacionados
aos produtos que a empresa oferece. Nas imagens que mostram pessoas, há a imagem
no alto da página de um casal, brincando e sorrindo; outra imagem que mostra uma
mulher com uma criança ao lado de um carro; outra imagem de uma mulher sorridente e
a última imagem de uma família sorridente composta por pai, mãe e duas crianças de
aproximadamente oito anos. A sensação geral da página da Porto Seguro no Uruguai
remete à impressão de família e relações pessoais felizes.
As demais imagens mostram a lateral de um carro, um navio e um urso de
pelúcia com uma parte da cabeça e o braço enfaixados, simulando ferimentos. Há ainda
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os desenhos de círculos em tons verdes e desenhos de automóveis.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A Porto Seguro é uma seguradora que atua em parceria com o grupo Itaú.
Em 2009, foi feita a associação com o Banco Itaú para controle da Companhia Itaú Auto
e Residência. Atua no exterior apenas no Uruguai, desde 1995, e já é a segunda maior
seguradora do país no ramo de automóveis. No Uruguai, a empresa atua com seguros de
automóvel, residência, empresa e transportes.
No website da Porto Seguro no país, não há referência a nenhuma rede
social na qual a empresa atue no Uruguai.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:
As imagens da homepage da Porto Seguro no Uruguai mostram uma série
de situações relacionadas a aspectos da vida pessoal, com casais, famílias completas,
pais e filhos; buscando associar a tranquilidade e segurança que os produtos da empresa
podem oferecer a quem os adquirir.
A venda de seguros não é uma prática simples. Por mais que as pessoas
compreendam que acidentes e ocorrências imprevistas possam acontecer com qualquer
um, ninguém gosta de pensar na possibilidade de ser vítima de algum sinistro. Assim, a
compra de um produto de seguro (vida, residência, automóvel, etc...) é uma precaução
para a eventualidade de que possa acontecer algo no futuro (próximo ou distante).
A empresa busca mostrar imagens de pessoas em situações felizes,
tranquilas e relaxadas, justamente para frisar que há uma “proteção” adicional para
aqueles que buscam prevenir-se por meio do seguro. A única imagem que pode
perturbar a visão de quem observa a página é aquela que mostra um urso de pelúcia
enfaixado na cabeça e no braço. Essa é uma imagem forte, mesmo que pareça uma
brincadeira. Afinal, brinquedos de pelúcia são associados a crianças e a mera
possibilidade de mostrar que uma criança pode se machucar num acidente doméstico ou
de automóvel, por exemplo, já é um alerta sobre a importância da aquisição de um
seguro.
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Fica claro que o público alvo da empresa no Uruguai são, prioritariamente,
as pessoas físicas, pois as imagens são quase exclusivamente associadas a situações
pessoais. Apenas a imagem de um navio (seguro para transportes) e o desenho de
círculos para garantia de aluguel sem depósito, para empresas são uma indicação que a
Porto Seguro também visa atingir um público empresarial.
Pode-se concluir que a observação da página da Porto Seguro no Uruguai,
gera um efeito emocional em quem a observa, associado à utilização de imagens de
famílias, pais e filhos, casais em situações do cotidiano; além da imagem do urso de
pelúcia “machucado”.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: povo alegre. O elemento está presente por meio das
imagens que mostram pessoas sorridentes em cenas do cotidiano.

APÊNDICE 21 - ANÁLISE SEMIÓTICA - TOTVS

EMPRESA: TOTVS
PAÍS/REGIÃO: AMÉRICA DO SUL
ACESSO: 06/01/14
HOMEPAGE (http://www.totvs.com/canal/mercado-internacional/103/totvs-hubsur)

222

Figura 34 - Homepage do website Totvs – América do Sul
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Fonte: Totvs (2014)
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PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza uma imagem na abertura de sua homepage, além de uma
quantidade de texto considerável e um mapa que complementa a composição da página.
O fundo da página é branco, tendo como principais elementos da página as barras e
texto em azul, que seguem o mesmo padrão de cores do logotipo da empresa, localizado
no alto e à esquerda da página.
A impressão inicial é de uma página excessivamente técnica, sobrecarregada
de texto. A imagem de abertura mostra uma série de prédios modernos, à beira de um
rio que, presume-se, seja o endereço da base da empresa na América do Sul. O mapa ao
final da página mostra a localização deste escritório, em Buenos Aires, Argentina.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A Totvs atua no setor de tecnologia, e é a maior desenvolvedora de sistemas
de gestão integrada (ERP) da América Latina e a 6ª maior do mundo. Possui operações
em nove países nas Américas, além de Angola e Portugal.
Em 2009, a empresa adotou a grafia do nome Totvs com v no lugar do u.
Em latim, totvs significa tudo, todos.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Totvs na América do Sul,
gera um efeito mental em quem a observa, associado ao texto e especificidades técnicas
dos produtos apresentados.
A imagem de abertura da homepage da empresa na América do Sul mostra
uma série de prédios modernos, na Argentina, à beira do Rio da Prata. Esta imagem
busca a identificação da empresa com a modernidade dos prédios apresentados, visando
a associação de empresa tecnológica, moderna e internacional, pois exibe na imagem os
endereços eletrônicos da empresa em vários países do cone sul (Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai e Bolívia). A empresa iniciou seu processo de internacionalização
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com a abertura de unidades próprias. Atualmente a empresa atua também, no sistema de
franquias.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno. O elemento é utilizado pela empresa por
meio dos ícones das redes sociais nas quais a empresa atua (linkedin, facebook, twitter,
youtube, slideshare), que podem ser encontrados no final da página.

APÊNDICE 22 - ANÁLISE SEMIÓTICA - VIA UNO

EMPRESA: VIA UNO
PAÍS/REGIÃO: CHILE
ACESSO: 06/02/14
HOMEPAGE (http://www.viaunochile.com/)
Figura 35 - Homepage do website Via Uno – Chile
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Fonte: Via Uno (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza quatro imagens na abertura de sua homepage no Chile,
que aparecem de forma sequencial e contínua. Esta é uma página de venda de produtos
pela internet. O fundo da página é branco, tendo como principais elementos da página
os produtos à venda (calçados, bolsas e acessórios).
A impressão inicial é de uma página excessivamente carregada de produtos,
dando a sensação de um catálogo de vendas. As imagens de abertura mostram uma série
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de fotografias de produtos (calçados e bolsas) expostos, sozinhos ou nos pés e mãos de
modelos (não são feitas imagens de corpo inteiro das modelos).
Na sequência, são apresentados os modelos de produtos à venda e o
consumidor pode efetuar sua compra imediata. No menu, na lateral esquerda da página,
aparecem os modelos de produtos e uma paleta de cores que oferece a possibilidade de
troca de cor dos produtos expostos, para escolha dos clientes.
Na parte final da página são exibidas as informações e dúvidas mais
frequentes sobre o processo de compra (formas de pagamento, prazos de entrega, trocas
e devoluções, etc.) Aparecem também os ícones das redes sociais nas quais a empresa
atua (facebook, twitter, instagram). Nas imagens de abertura, a empresa utilizou os
ícones das redes sociais de forma bastante original, inserindo-os em desenhos de sapatos
de salto alto.

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A Via Uno foi uma das primeiras empresas do setor calçadista a iniciar seus
processos de internacionalização. A empresa trabalha uma estratégia de posicionar-se
como marca global, inclusive com uma comunicação padronizada nos países onde atua,
com o suporte de uma agência de publicidade responsável pelo planejamento da marca,
criação de campanhas e estratégia de mídia online e off-line (VIA UNO, 2014).
A empresa iniciou suas atividades em 1991, em Novo Hamburgo – RS, um
grande polo calçadista no país. A Via Uno expandiu sua marca para o exterior e atua
com escritórios próprios em dezessete países, além de vender seus produtos para mais
de 100 países, nos cinco continentes. O processo de franchising teve início em 2004 e
atualmente a empresa conta com 158 lojas no Brasil e 112 no exterior.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Via Uno no Chile, gera um
efeito reativo em quem a observa, associado ao fato de ser uma página de venda online.
A empresa busca atingir um público alvo composto por mulheres, que
procuram por novidades, qualidade e design inovador. Os preços dos produtos são
acessíveis, permitindo que as consumidoras possam acompanhar e comprar os produtos
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em lançamento das diversas coleções oferecidas pela empresa ao longo do ano.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno. O elemento é utilizado pela empresa por
meio dos ícones das redes sociais nas quais a empresa atua ( facebook, twitter,
instagram), que podem ser encontrados no final da página e no alto, nas imagens de
abertura, inserindo os ícones das redes sociais em desenhos de sapatos de salto alto.

APÊNDICE 23 - ANÁLISE SEMIÓTICA - WEG

EMPRESA: WEG
PAÍS/REGIÃO: REINO UNIDO
ACESSO: 06/02/14
HOMEPAGE (http://www.weg.net/uk)
Figura 36 - Homepage do website Weg – Reino Unido
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Fonte: Weg (2014)

PONTO DE VISTA QUALITATIVO-ICÔNICO (cores e imagens,
formas e distribuição dos elementos no espaço):

A empresa utiliza cinco imagens na abertura de sua homepage, que
aparecem de forma sequencial e contínua. O fundo da página é branco, tendo como
principais elementos da página as imagens e um bloco em azul (com diversas
informações sobre a empresa e download de manuais de produtos da empresa), que
segue o mesmo padrão de cores do logotipo da empresa, localizado no alto e à esquerda
da página. O logotipo da empresa é retangular, bem geométrico, lembrando uma peça
montada com peças de lego.
A impressão inicial é de uma página bastante técnica, em função do tipo de
produtos com os quais a empresa atua. As imagens de abertura mostram chamadas para
duas feiras técnicas internacionais que a empresa vai participar neste semestre (na
Inglaterra e na Alemanha). Além destas imagens, aparecem também imagens
relacionadas aos tipos de produtos com os quais a empresa atua (motores, maquinário e
componentes diversos).

PONTO DE VISTA SINGULAR-INDICATIVO:
A WEG atua nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade,
automação de processos industriais, geração e distribuição de energia e tintas e vernizes
industriais. O Brasil não é um país com grande tradição na fabricação de equipamentos
para indústria pesada. Porém há algumas empresas que se destacam neste setor e que
conseguiram uma boa projeção global. É o caso da Weg, que é hoje uma das maiores
fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, com sede em Jaraguá do Sul – SC
(WEG, 2014).
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A empresa possui unidades fabris na Argentina, México, Estados Unidos,
Áustria, Portugal, África do Sul, China e Índia, além de instalações de distribuição e
comercialização nos Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Chile, Alemanha,
Inglaterra, Bélgica, França, Espanha, Itália, Suécia, Austrália, Japão, Cingapura, Índia,
Rússia e nos Emirados Árabes Unidos.

PONTO DE VISTA CONVENCIONAL-SIMBÓLICO:

Pode-se concluir que a observação da página da Weg no Reino Unido gera
um efeito mental em quem a observa, associado aos produtos e especificidades técnicas
apresentados. As imagens de abertura da homepage da empresa no Reino Unido
mostram diversos produtos para empresas de vários setores de atividade (automação
industrial, água, óleo e gás, entre outros).
O público alvo da empresa, conforme apontado pelo website analisado, é a
parcela de empresas europeias, em particular do Reino Unido, consumidoras dos
equipamentos produzidos pela Weg. Ou seja, é um público B2B.

ELEMENTOS DA MARCA PAÍS UTILIZADOS PELA EMPRESA:

A empresa utilizou um elemento constitutivo da marca país em sua
comunicação internacional: país moderno. O elemento é utilizado pela empresa por
meio dos ícones das redes sociais nas quais a empresa atua (flickr e youtube), que
podem ser encontrados no final da página.
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