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Resumo: O presente estudo objetiva investigar, no 

contexto de um país em desenvolvimento, o efeito do 

País de Comercialização. Este se relaciona ao efeito 
exercido sobre a atitude dos consumidores pela 

comunicação de que uma marca local está se 

expandindo para outros países. Os resultados de um 

estudo experimental indicam que, quando há expansão 

para outro país, a atitude dos consumidores em relação à 

marca local é mais positiva se existe uma expectativa de 

sucesso na empreitada. 

 

1. Introdução 
Uma das consequências do movimento de 

globalização foi o fortalecimento da imagem das marcas 

globais, muitas vezes em detrimento das marcas locais. 

Esta afirmativa é embasada em diversos estudos que 

identificam o efeito país de origem (Verlegh & 

Steenkamp, 1999), ou seja, a influência da imagem do 

país de onde a marca se origina sobre a percepção de 

sua qualidade, confiabilidade a atratividade na mente 

dos potenciais consumidores.  
O efeito País de Comercialização (Medeiros, 2013)  

deriva do conceito de país de origem e baseia-se na 

ideia de que uma marca pode obter resultados positivos 

quando comunica que é comercializada em uma 

localidade estrangeira, dependendo de certas 

características desse local (por ex., nível de 

desenvolvimento socioeconômico ou tradição na 

manufatura). Outros aspectos podem atuar com um 

efeito moderador sobre o efeito do país de 

comercialização. Um deles, investigado neste estudo, é 

o sucesso que a marca espera atingir no novo país. 

Assim, espera-se que, quando a expectativa de sucesso 
no novo local for alta, a mudança de atitude seja afetada 

positivamente. 

  

2. Metodologia 
A categoria escolhida como foco do estudo foi a de 

moda; a marca selecionada foi a brasileira Hering. 
Criou-se uma situação em que os respondentes eram 

expostos a uma propaganda fictícia, informando que a 

Hering estava agora sendo vendida em dois países 

estrangeiros. A escolha dos países baseou-se em sua 

tradição na categoria moda, sendo a Alemanha o país 

com baixa tradição e a França com alta. Ambos os 

países possuem o mesmo nível de desenvolvimento 

econômico, para que apenas a variável tradição fosse 

mensurada. 

Para medir o fator moderador, criaram-se duas 

situações diferentes em relação ao sucesso esperado 

pela marca nos dois países. Na primeira, a marca estava 
confiante com a expansão; na segunda, havia incerteza 

sobre o seu sucesso. A pesquisa foi realizada com 200 

estudantes universitários (48% homens,  idade média = 

21 anos).  

 

3. Resultados 
Uma análise ANOVA 2 (tradição do país: alta vs. 

baixa) x 2 (sucesso: alto vs. baixo) sobre a mudança de 

atitude em relação à marca revelou apenas um efeito 

principal do sucesso esperado (F (1,126) = 9,4, p < 

0,01), isto é, o efeito do país de comercialização foi 

maior quando havia uma perspectiva de alto sucesso do 

que quando havia uma perspectiva de baixo sucesso. O 

efeito da tradição do país em moda não foi significativo, 

ao contrário do que era esperado. Esses resultados 

podem ser observados no gráfico abaixo: 
 

 
Figura 1 – Mudança de Atitude em Relação à Marca por 

Sucesso da Marca e Tradição do País. 

 

4. Conclusões 
O presente estudo verificou que uma marca de um 

país emergente, ao se expandir internacionalmente, é 

favorecida pela transferência de associações positivas 

quando a expectativa de sucesso é alta mas não quando 

a expectativa de sucesso é baixa. O estudo tem 
contribuições importantes para os gerentes de marcas 

brasileiras que desejam comunicar suas atividades de 

expansão internacional para fazer frente à competição 

acirrada de marcas internacionais e globalizadas. 
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