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Introdução: Em tempos de globalização, percebe-se que as organizações de maior
destaque no mercado identificam-se com práticas de marketing que atravessam
fronteiras e consolidam seus produtos (Rosi & Silveira, 2015). Diante dessa espécie de
universalização dos costumes, considerar e identificar as particularidades de cada local
tem um papel crucial no sucesso do negócio. Para Solomon (1994), o consumo não
pode ser entendido sem considerar o contexto cultural no qual ele está inserido, mais do
que isto, a cultura cumpre o papel de lentes, através das quais as pessoas veem os
produtos. A cultura pode ser considerada como uma linguagem central no processo de
marketing, atuando como a regra do jogo, indicando de forma implícita como as pessoas
irão interagir nas relações de troca e, definindo suas restrições e liberdades (Usunier,
1997). Vale ressaltar que além de considerar o papel da cultura local, a estratégia de
marketing deve dar suporte a estratégia de negócio da empresa, através do plano de
marketing, uma forma escrita de postular onde a empresa está, o que quer, como quer e
como planeja conseguir isso (TORRICO, 2001). Além disso, a atual crise econômica
que o país enfrenta, exige que as empresas tenham uma capacidade de adaptação ainda
maior, devido principalmente às rápidas alterações na ordem econômica, social e
ambiental. Dessa forma, o marketing desempenha um papel importante nestas
mudanças, com potencial de gerar estratégias vencedoras e capazes de marcar pela
diferença e inovação. Diante dessa importância, este trabalho busca analisar as
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estratégias que tem sido adotadas por uma empresa que compõe o setor automobilístico,
diante da atual situação do mercado.
Material & Métodos: O presente estudo foi desenvolvido tanto por meio de observação
e conhecimento tácito sobre a empresa, como também através de entrevistas com os
gestores da empresa.
Resultados & Discussão: A empresa atua no mercado brasileiro a mais de 50 anos, com
mais de um milhão de produtos fabricados. Certificada pela ISO9001, possui sedes
comerciais e uma unidade industrial no exterior, além de quatro unidades no país. Seu
portfólio de produtos é bastante amplo, produzindo tratores, caminhões, utilitários e
chassis, com possibilidade de personalização em cada pedido, atendendo dessa forma
qualquer tipo de necessidade dentro de sua gama de produtos. A decisão de atuar no
mercado externo gerou uma série de novos desafios para a empresa, que teve de
considerar a cultura local, tanto no desenvolvimento de seu portfólio, como também na
questão do clima organizacional por parte dos funcionários e legislação local. Assim
foram desenvolvidos novos designs para a linha de caminhões e adaptação da linha de
tratores que condiziam com as necessidades da agricultura local. Na questão trabalhista
buscou-se adaptar as melhores práticas utilizadas no Brasil, sem transgredir a cultura
local, sempre aos poucos. O fato de trabalhar com a possibilidade de personalização,
facilita o atendimento das especificidades de pedidos do exterior, principalmente nos
utilitários utilizados em guerras e missões humanitárias. Em 2012/13, como reflexo da
economia do país e o desempenho do setor automobilístico a empresa obteve o maior
faturamento da história. Já prevendo a atual crise que enfrentamos, no ano de 2014 a
empresa começou a se preparar economicamente através da contenção de custos. Por
outro lado, ainda assim não deixou de lançar seus novos produtos que estavam previstos
no planejamento, um no ano de 2014 e mais três em 2015. Através desses lançamentos,
percebe-se que a empresa visa novos nichos de mercados antes não explorados, como
uma forma de aumentar seu faturamento que tem sido abaixo do planejado. Por fim,
para lidar com o excesso de capacidade de mão de obra instalada, a solução encontrada
foi enxugar o quadro de funcionários e optar por negociar a flexibilização do trabalho
junto aos sindicatos.
Considerações Finais: Os efeitos da atual crise, são percebidos por todos os segmentos
da economia e obrigam as empresas a se ajustarem às características desse momento,
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principalmente o automobilístico que esteve em alta e contratou muito nos últimos anos.
A empresa em estudo, além de atuar no mercado externo e obter sucesso nas adaptações
a cultura de cada local, tem também lidado de forma consciente e com cautela o
mercado atual, passando a atuar em novos nichos e buscando novas parcerias.
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