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Resumo: Este estudo teve como principal objetivo 
estudar as variáveis que determinam o resultado do 
sucesso de uma expansão global de uma marca de um 
país emergente. Para isso foram realizados dois estudos 
que tinham como objetivo verificar a influência dessas 
variáveis e foi possível observar que uma marca de um 
país emergente pode se beneficiar com uma expansão 
global. 
 

1. Introdução 
Em um cenário globalizado, as marcas locais de 

países emergentes buscam cada vez mais expandir-se 
internacionalmente com o intuito de aumentar o valor de 
suas marcas e competir com as marcas globais. Para 
aumentar seu brand equity, cada vez mais as marcas 
locais têm comunicado aos seus consumidores locais 
estes movimentos de expansão internacional. Além 
disso, expandir-se internacionalmente exprime a 
oportunidade de se obter maiores lucros que no cenário 
nacional, conseguir uma base maior de clientes e não ser 
dependente de apenas um mercado. [1]  

Os países emergentes são nações que apresentam 
um mercado em grande crescimento. É reconhecido que 
os países emergentes se tornaram mais atraentes para 
empresas multinacionais a partir da situação de 
crescimento nacional mais lento na Europa e EUA. As 
empresas globais estão firmando seu foco no comércio 
de crescimento rápido dos países emergentes. A 
competição entre as marcas globais está encontrando 
novos desafios visto que as marcas de países emergentes 
então buscando sua expansão nesse cenário tornando-se 
marcas globais. Dentre os exemplos de marcas com 
origem em países emergentes pode-se citar a LG, 
Lenovo, HTC, etc. Apesar de a construção das marcas 
de países emergentes estar em processo mais inicial, o 
desafio é como essas marcas de países emergentes vão 
continuar sua expansão para se tornarem fortes marcas 
globais. [2]  

Este estudo tem como objetivo verificar a 
influência da comunicação da expansão global da marca 
sobre a atitude dos consumidores locais. A hipótese 
básica inicial deste estudo é que uma marca atuando em 
um mercado emergente possa se beneficiar ao 
comunicar aos seus consumidores a sua expansão para 
um novo país mas este efeito depende da natureza desta 
expansão. Consistente com a literatura de país-de-
origem e a literatura que trata da expansão global de 
marca, sugere-se que três variáveis determinam o 
resultado do sucesso de uma expansão global de uma 
marca de um país emergente: o nível de 
desenvolvimento e a tradição manufatureira do país para 

o qual se dá a expansão e o sucesso percebido pelos 
consumidores da marca com a expansão.  

Durante o estudo, foi investigado o efeito da 
comunição da expansão global para países 
desenvolvidos analisando esse efeito em relação a 
tradição na produção. Também, investigou-se a atitude 
dos consumidores locais em relação à uma expansão de 
marca para países com elevada tradição analisando o 
efeito em relação ao nível de desenvolvimento dos 
países. Para realização dessas análises foram realizados 
testes que tinham como objetivo obter dados para 
sustentar o estudo. 
 

2. Metodologia 
Neste projeto foram realizados dois estudos, o 

primeiro estudo do projeto foi realizado com intuito de 
analisar as seguintes hipóteses:  

H1a. Quando uma marca se expande para um país 
desenvolvido e quando a percepção de sucesso da marca 
nacional no país estrangeiro é baixa, uma marca terá 
maior atitude quando ela se expandir para um país de 
alta tradição (vs. baixa tradição). 

H1b. Quando uma marca se expande para um país 
desenvolvido e quando a percepção de sucesso da marca 
nacional no país estrangeiro é alta, não há diferença de 
atitude em relação à marca independente do nível de 
tradição do país para o qual a marca se expande. 

Para testar estas hipóteses, foi feito um experimento 
fatorial com dois grupos (alta e baixa tradição) em que o 
sucesso percebido foi mensurado. Como estímulos para 
o experimento, foi selecionada a marca de cerveja Skol 
e os países Alemanha (alta tradição) e Suiça (baixa 
tradição). Os respondentes, 83 alunos de graduação 
(73% homens; idade média de 23 anos) avaliaram um 
storyboard fictício em que a marca comunicava o início 
das vendas na Alemanha ou na Suiça. 

O segundo estudo do projeto foi realizado com 
intuito de analisar as seguintes hipóteses: 

H2a. Quando uma marca se expande para um país de 
alta tradição e quando a percepção de sucesso da marca 
nacional no país estrangeiro é baixa, uma marca terá 
maior atitude quando ela se expandir para um país 
desenvolvido (vs. em desenvolvimento).  

H2b. Quando uma marca se expande para um país 
de alta tradição e quando a percepção de sucesso da 
marca nacional no país estrangeiro é alta, não há 
diferença de atitude em relação à marca independente 
do nível de desenvolvimento do país para o qual a 
marca se expande.  

Para testar as hipóteses foi feito um experimento em 
que se usou como estímulo a marca de vinhos Valduga e 
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os países Argentina (baixo desenvolvimento) e Espanha 
(alto desenvolvimento). 

Os respondentes, 133 pessoas consumidoras de 
vinho (53% homens; idade média de 41 anos) 
responderam uma pesquisa online em que se avaliou 
uma propaganda de revista fictícia em que a Valduga 
informava o início da venda de seus vinhos na 
Argentina ou na Espanha. 

 
3. Resultados 

Para se investigar a natureza da interação 
significativa, foi feita uma análise usando a técnica 
Johnson-Neyman (Johnson & Fay 1950) com o auxílio 
da ferramenta PROCESS (Hayes 2013). O resultado do 
Estudo 1 mostrou um efeito positivo e significativo (p = 
0,05) para valores inferiores a 4,20 (0,43 desvio-padrão 
abaixo da média), representando 37% da amostra. Em 
outras palavras, o efeito do país sobre a mudança de 
atitude foi maior para o país de alta tradição (Alemanha) 
do que para o país de baixa tradição (Suíça) apenas para 
baixos valores de sucesso percebido. Para altos valores 
de sucesso percebido, não houve efeito do país sobre a 
mudança de atitude. O gráfico 1 ilustra estes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1 – Mudança de Atitude por País por Sucesso 
Percebido. 

 
Já no Estudo 2, o resultado mostrou um efeito 

negativo e significativo (p = 0,05) para valores 
superiores a 4,87 (0,43 desvio-padrão abaixo da média), 
representando 57% da amostra. Em outras palavras, o 
efeito do país sobre a intenção de compra foi maior para 
o país de alto desenvolvimento (Espanha) do que para o 
país de baixo desenvolvimento (Argentina) apenas para 
altos valores de sucesso percebido. Para baixos valores 
de sucesso percebido, não houve efeito do país sobre a 
mudança de atitude. O gráfico 2 ilustra estes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 – Intenção de Compra por País por Sucesso 

Percebido 

 
4. Conclusões 

A partir do Estudo 1 foi possível confirmar as 
hipóteses H1a e H1b, ou seja, a atitude em relação à 
marca se tornou mais positiva quando a marca 
comunicou sua expansão para a Alemanha (país de alto 
desenvolvimento e alta tradição) do que para a Suiça 
(país de alto desenvolvimento e baixa tradição). Por 
outro lado, não se verificou diferença em condições de 
alto sucesso percebido. 

Os resultados do Estudo 2 levaram à rejeição parcial 
das hipóteses H2a e H2b. Os resultados sugerem que, 
em condições de baixo sucesso percebido, não há 
diferença se a expansão se dá para um país de alto ou 
baixo desenvolvimento desde que os dois tenham alta 
tradição. Por outro lado, a atitude se tornou mais 
positiva quando a marca comunicou sua expansão para 
um país de alta tradição e alto desenvolvimento (vs. em 
desenvolvimento) em condições de alto sucesso 
percebido.  

Os resultados desse projeto demonstram a 
importância e a influência da percepção de sucesso dos 
consumidores sobre a comunicação de expansão 
internacional de uma marca de um país emergente. 
Sugere-se, portanto, que os administradores de 
marketing influenciem a percepção de sucesso dos 
consumidores para obterem uma atitude mais positiva 
em relação à marca. Por exemplo, pode-se fazer isso por 
meio da sinalização na própria comunicação sobre as 
perspectivas de sucesso da marca em sua expansão 
internacional. 

Além disso, este projeto tem contribuições tanto 
para a literatura sobre país-de-origem quanto para 
literatura que investiga o efeito de globalização das 
marcas ao demonstrar a importância do nível de tradição 
e de desenvolvimento quando se planeja uma expansão 
internacional. 
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