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a
aceleração do processo de globa
lização das principais economias 
mundiais, nos últimos 20 anos, 
deu relevo às questões culturais no 
conjunto de decisão dos gestores de 
marketing das grandes companhias. 
Embora os manuais de mercadolo
gia tenham sempre prescrito aten
ção às diferenças culturais entre 
comunidades, regiões e países, os 
profissionais das empresas habitua
ramse a tratálas como elementos 
de importância secundária, dada a 
tendência de atuação das corpora
ções em mercados mais ou menos 
homogêneos e à óbvia imposição 
de padronização dos produtos vi
sando ganhos de escala.

a internacionalização dos mer
cados forçou as empresas a uma 
mudança. lidar com nações longín
quas passou a constituir desafio não 
só de natureza operacional – pro
dução e logística, fundamental
mente –, mas também um exercí
cio complexo de compreensão 

de diferenças culturais que, ine
vitavelmente, acarretam impacto 
nas atividades de marketing e nos 
resultados de vendas. o banco 
HSBc demonstrou à perfeição a di
mensão desse desafio em anúncios 
publicados na imprensa mundial 
alguns anos atrás (figura 1). 

Figura 1 – Anúncios do banco HSBC tratando das dife-
renças culturais entre os diversos países em que a 
instituição atua.
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do mundo em que vivem. o ato de 
consumir passou a ser visto como 
um ato cultural per se, dada sua ca
pacidade de caracterizar indivíduos, 
comunidades e nações; tornouse o 
vetor principal para manifestação 
dos mais diversos interesses, causas 
e visões de mundo, tanto de forma 
sistemática quanto episódica. 

alguns fatos, recentemente destaca
dos pela imprensa norteamericana, 
ajudam a ilustrar esta dinâmica que 
o consumo assumiu nas últimas 
décadas – e, naturalmente, a deixar 

Desde então, o consumo emergiu como 
a mais eficaz expressão pública do con
junto de idéias que determinados grupos 
e sociedades fazem acerca de si e do 
mundo em que vivem. 

a produção intensiva de bens sim
bólicos pelo capitalismo contem
porâneo, alicerçada na profusão de 
mercadorias e na sofisticação dos 
meios de comunicação, fez com que 
o consumo adquirisse um novo sta
tus nas sociedades ocidentais a partir 
das décadas de 50 e 60 do século 
passado (e, mais tarde, naquelas 
em que a economia de mercado 
passou a vigorar). Desde então, o 
consumo emergiu como a mais efi
caz expressão pública do conjunto 
de idéias que determinados grupos 
e sociedades fazem acerca de si e 

F

aos profissionais de marketing, uma 
boa recomendação para inteirarse 
de características culturais de um 
dado local é prestar atenção ao que 
as pessoas compram e usam. o con
sumo, a exemplo de tantas práticas 
cotidianas, é influenciado pela cul
tura, e é um dos elementos que aju
da a tangibilizála. É, portanto, um 
dos indicadores dos valores, idéias 
e ideais de uma pessoa, grupo ou 
sociedade. “Digame o que conso
mes e te direi quem és” é uma frase 
que faz todo sentido em qualquer 
lugar do mundo. 
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alguns ensinamentos a quem milita 
no marketing e na propaganda. o 
primeiro referese a um episódio 
que se passou entre os anos de 2001 
e 2002, mas que só agora ganhou 
notoriedade. Na cidade italiana 
de altamura, os moradores locais 
boicotaram a recémaberta loja do 
McDonald’s, provocando prejuízos 
que obrigaram a maior rede de lan
chonetes do mundo a fechar sua 
operação no local. Pequenos atos 
“terroristas” – remoção do logotipo 
de néon e do tapete vermelho que 
ornavam a loja – e um aumento da 
preferência pelos produtos típicos 
da cidade, vendidos em uma pada
ria ao lado da lanchonete, fizeram 
com que o McDonald’s fechasse a 

loja em menos de dois anos de 
funcionamento1.      

o segundo diz respeito 
a um episódio curioso e 
que ocorre atualmente. 
Nos Eua, imigrantes 
de origem latina, e em 
especial os mexicanos, 
não bebem a cocacola 
fabricada nos Eua, e sim aquela 
feita no México, distribuída em 
algumas redes de supermer
cados e em restaurantes 
típicos. Justificam que a 
bebida mexicana 
é mais 

saborosa, devido à utilização do 
açúcar de cana (e não de um xarope 
à base de açúcar do milho, como 
fazem os norteamericanos). apesar 
de o refrigerante mexicano ser mais 
caro e menos prático, visto que é 

Na cidade italiana de 
Altamura, os morado-
res locais boicotaram 
a recém-aberta loja do 
McDonald’s, provocando 
prejuízos que obrigaram a 
maior rede de lanchonetes 
do mundo a fechar sua 
operação no local. 

A preferência pelos produtos 
típicos da cidade fez com 
que o McDonald’s fechasse 
a loja em menos de dois 
anos de funcionamento.     
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que consumir refrigerantes e comida 
típica como reflexo de suas culturas, 
hispânicos e italianos usam e usaram 
estes produtos para reafirmála, mar
cando posição.    

Em recente artigo, a consultoria 
McKinsey lembra que os valores 
da economia de mercado não são 
bem compreendidos e aceitos em 
muitos países, e que esta é uma rea
lidade com a qual os gestores terão 

de lidar nos próximos anos3. Por 
extensão, podese afirmar que nem 
todos os símbolos da sociedade de 
consumo são globalmente acatados, 
mesmo em países de economia de 
mercado e tradição democrática. ao 
mesmo tempo em que as grandes 
corporações oferecem um estilo 
de vida homogêneo que seduz 
boa parte do mundo, outra parcela 
refuga esses ícones e os enxerga 
com desconfiança e antipatia. o 
consumo global só se torna uma 
realidade no momento em que dife
rentes sociedades compartilham do 
mesmo sistema simbólico, e nem 
todas as sociedades predispõemse 
a isso. Em alguns casos, como na
queles descritos aqui, o renegam; 

vendido em embalagens de vidro, e 
não de plástico, a alegada diferença 
de sabor e a vontade de manter um 
hábito que remete ao passado no 
país de origem levam a coca me
xicana a vender, em determinados 
supermercados, quatro vezes mais 
que o refrigerante fabricado nos 
Eua. a preferência pelo refrigeran
te mexicano tem causado irritação 
à cocacola norteamericana, que 
divide os mercados de cobertura 
conforme suas unidades produtivas 
instaladas no país – e não contava, 
naturalmente, com a involuntária 
invasão de um “concorrente” vindo 
do México2.

Nos dois episódios, vêse que não 
só os traços culturais peculiares 
impactaram as preferências de 
consumo, mas também o inverso: 
os hábitos de consumo serviram, 
de maneira consciente e deliberada, 
para afirmação de uma identidade, 
de um traço cultural peculiar de 
uma comunidade – dos hispânicos 
no país estrangeiro e dos italianos 
“invadidos” pelo estrangeiro. Em 
ambos, o processo ocorreu através 
da rejeição de ícones mundiais do 
consumo em nome de significados 
compartilhados por uma comunida
de menor e mais específica, que 
quase nada tem a ver com a propa
lada “sociedade global”. Mais do 

Imigrantes latinos, e em 
especial mexicanos, não 
bebem a Coca-Cola 
fabricada nos EUA, e sim 
aquela feita no México, pois 
a bebida mexicana é 
preparada com o açúcar de 
cana (e não de um xarope 
à base de açúcar do milho, 
como fazem os norte
americanos). 

F

F
Apesar de o refrigerante 
mexicano ser mais caro e 
menos prático, visto que 
é vendido em embalagens 
de vidro, a Coca mexi
cana vende, em deter-
minados supermercados, 
quatro vezes mais.
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em outros, desafiam as empresas a 
incorporarem itens da cultura local 
em troca da cessão de espaço sim
bólico em seu cotidiano.

o antropólogo Grant Mccracken, es
tudioso dos fenômenos do consumo, 
afirma que o capitalismo é – a um só 
tempo – um promotor e um inimigo 
da diversidade. Promotor porque 
oferece a possibilidade de realiza
ção de desejos e caprichos pessoais 
através dos objetos disponíveis no 
mercado, assim como, também via 
consumo, da construção de iden
tidade e senso de pertencimento 
a grupos em níveis cada vez mais 
fragmentados e minuciosos – vide 
as inúmeras tribos de adolescentes. 
Mas é igualmente um tirano, pois 
toda e qualquer diversidade só pode 
ser chancelada caso se mostre econo
micamente viável. Sem o crivo do 
retorno financeiro, a diversidade 
está suspensa, anulada, e o que resta 
é a monótona similaridade4. 

os episódios narrados neste artigo 
encaixamse à perfeição na defi
nição de Mccracken. a cocacola 
mexicana é exemplo da diversidade 
que o capitalismo pode oferecer de 
manipulação da cultura material em 
nome de interesses bastante especí

ou simplesmente abolir parte de 
alguns componentes de seu layout 
tradicional, para não conflitar com 
a arquitetura da cidade? certamente 
soaria bastante mais simpático à 
população que o McDonald’s pro
movesse um esforço de aculturação, 
mostrando disposição em integrar
se à comunidade local, ao invés 
de, mesmo que involuntariamente, 
confrontála.

outro desafio é o de saber cooptar 
os movimentos de resistência, uti

O antropólogo Grant 
McCracken, estudioso dos 
fenômenos do consumo, 
afirma que o capitalismo 
é – a um só tempo – um 
promotor e um inimigo da 
diversidade. 

ficos dos consumidores. Sem prati
camente qualquer diferença entre os 
produtos em questão, promoveuse 
uma surpreendente transformação 
dos significados em jogo. um pro
saico refrigerante virou símbolo de 
uma comunidade. 

o caso de altamura, por outro lado, 
é sintomático da resistência de 
uma comunidade à padronização 
típica do sistema, que torna viável 
somente um negócio cujo produto 
assemelhase em todo o canto do 
mundo, eliminando a diversidade 
cultural representada pela culinária.  

o desafio dos gestores de marke
ting, em circunstâncias como estas, 
é saber respeitar as peculiaridades 
de cada comunidade, ofere
cendo vias de negociação 
sempre que necessário 
– ou seja, cogitando al
ternativas capazes de 
combinar sistemas 
simbólicos confli
tantes. Por exem
plo: não teria 
sido uma boa 
saída o McDo
nald’s ofere
cer lanches 
baseados nos 
ingredientes 
t ípicos da 
culinária de 
altamura?

F

Por exemplo: não teria 
sido uma boa saída o 
McDonald’s oferecer 
lanches baseados nos 
ingredientes típicos da 
culinária de Altamura, 
na Itália?
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lizandoos como matériaprima. tratase 
de uma manobra comum no capitalis
mo: tomar emprestados os códigos da 
rebeldia para, reprocessados, devolvêlos 
sob a forma de produtos, serviços e publi
cidade. Foi o caso da cultura da periferia 
norteamericana, que deu origem à 
estética rapper e do hip hop. No caso da 
cocacola, seria muito mais inteligente 
se a matriz nos Eua optasse por lançar 
uma linha de refrigerantes voltada aos 
imigrantes hispânicos, identificandoa 
como aquela que tem “o sabor das nossas 
origens”, ou coisa do gênero. aproveitaria, 
assim, o potencial de um mercado que não 
pára de crescer, em vez de queixarse da 
dor de cabeça operacional representada 
pela entrada de produtos fabricados em 
unidades fora dos Eua. 

as lições deixadas por esses episó
dios aos profissionais de marketing 
poderão ser testadas à medida que 
se sucederem as ações das grandes 
companhias nas principais econo
mias emergentes, como rússia, Ín
dia e china. Neste último país, por 
exemplo, a grande preocupação de 
profissionais do marketing e da pu
blicidade é saber se comunicar com 
os diferentes perfis de consumidores 
das diversas regiões chinesas. Por lá, 
coexistem oito dialetos regionais, 
totalmente diferentes uns dos outros, 
além de traços culturais bastante dis
tintos que tornam os esforços de acul
turação obrigatórios. Em algumas re
giões, marcas globais dominam seus 
setores, como em qualquer grande 

metrópole mundial; mas, em outras, 
são os fabricantes locais, com suas 
marcas desconhecidas para o resto 
do mundo, que têm a preferência e 
a confiança do consumidor5. como 
na china qualquer “pequena região” 
representa um mercado de milhões 
de consumidores, tão grande ou 
maior que o de muitos países, todo 
o cuidado é pouco. 

Sairão na frente aquelas empresas 
que souberem que os chineses – as
sim como os russos, os indianos e os 
brasileiros – vão se valer dos produtos 
e serviços para expressar valores, 
significados e idéias a respeito de si 
mesmos e do mundo que os rodeia. 
Para expressar sua cultura, enfim.

As lições deixadas por estes episódios aos profis-
sionais de marketing poderão ser testadas à medida 
que se sucederem as ações das grandes compa-
nhias nas principais economias emergentes, como 
rússia, Índia e China. 
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