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1. RESUMO  

 

Existem muitos motivos para uma marca se internacionalizar, tais como seu mercado 

original de atuação estar ficando pequeno para o tanto que a empresa pretende 

crescer, ou seja, ela domina uma parcela grande do mercado e não enxerga maiores 

probabilidades de expansão naquele local; o mercado em que ela atua está em 

recessão ou é muito instável, tornando a possibilidade de internacionalização uma 

oportunidade para que a empresa não só cresça mas também mantenha suas 

atividades. Algumas destas marcas desenvolvem estratégias de entrada em 

mercados internacionais específicas, outras dão continuidade às estratégias já 

implementadas no mercado doméstico. Este estudo teve como objetivo principal 

estudar o posicionamento estratégico adotado pela marca Bauducco em mercados 

internacionais. Destacam-se estratégias empregadas pela marca para que se 

obtivesse êxito na conquista de novos mercados, o posicionamento adotado no 

exterior, e como os consumidores internacionais enxergam a marca e seus produtos. 

A metodologia utilizada teve por base o levantamento bibliográfico e a pesquisa de 

campo, realizada a partir da coleta de dados, utilizando como instrumento de pesquisa 

questionários estruturados.  Verificou-se que a empresa desenvolveu algumas 

estratégias de componentes de mercados específicas para entradas em mercados 

internacionais, principalmente no que se refere a preço, produto e distribuição, além 

disso, foi possível entender que o consumidor internacional reconhece a marca, mas 

precisa desenvolver maior intimidade com a mesma. Foi possível verificar também 

que, a Bauducco se posiciona de forma diferente quando se apresenta no exterior.  

Palavras-chave: marketing; internacionalização; marca. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em uma época em que a globalização é um fato, cada vez mais as barreiras e 

fronteiras mercadológicas se enfraquecem. Paulatinamente o consumidor se habitua 

com maior diversificação de produtos a seu alcance e já se considera mais natural 

consumir produtos de origem estrangeira, ou seja, é a desmistificação de 

impossibilidade de ordem geográfica e até, em alguns casos, financeira. Aproveitando 

o cenário, empresários de médias e grandes empresas brasileiras investem em novos 

mercados, buscando oportunidades, explorando culturas e estilos de consumidores 
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diferentes, se adaptando aos costumes e gostos dos mesmos, com o objetivo de 

expandir seus mercados para além das fronteiras nacionais. Neste caminho surgem 

inúmeros obstáculos que precisam ser superados para consagrar a expansão, tais 

como desconhecimento por parte do público internacional no que se refere à marca, 

desenvolvimento de estratégias direcionadas para este mercado, barreiras culturais, 

entre outros.  

Assim temos o problema de pesquisa a questão: Quais são os motivos que levaram a 

marca Bauducco a buscar mercados internacionais e como é o posicionamento no 

mercado internacional de uma marca já consolidada no mercado brasileiro? 

Como objeto de estudo foi utilizada a marca Bauducco que conhecida em todo 

território brasileiro por seus produtos, qualidade e principalmente por seu panetone. 

Atualmente a marca pertence à empresa Pandurata Alimentos Ltda, empresa que 

também possui as marcas Visconti, Tommy e Fritex.  Com fortes planos de 

internacionalização a empresa decidiu que uma presença no mercado americano 

poderia ajudar a conquistar outros mercados. No início a empresa buscou começar 

sua empreitada com parceiros locais, para conhecer melhor o mercado. Neste ano de 

2016 ela pretende abrir sua primeira fábrica fora do Brasil que será localizada em 

Miami, e servirá de apoio para os serviços realizados nos Estados Unidos, Canadá e 

Porto Rico. Além disso está presente em toda a América Latina e Europa.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar as estratégias utilizadas pela marca 

Bauducco para se posicionar no mercado internacional. Para alcançar o objetivo geral 

temos os específicos: Identificar diferenças e semelhanças nas estratégias da marca 

nos mercados nacionais e internacionais; Identificar a imagem da marca no mercado 

externo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica através de livros, artigos 

científicos especializados na área e teses. Após a coleta de dados de fontes 

secundárias, foi realizada uma pesquisa quantitativa, através de entrevistas. 
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Para a pesquisa de campo foi utilizado um questionário estruturado como guia 

da entrevista e como instrumento de registro das respostas. Foram realizadas 

pesquisas consumidores que residem em Barcelona, Buenos Aires, Miami e Roma. 

Estas cidades foram escolhidas tendo em vista os mercados foco da empresa. 

A pesquisa foi respondida por 198 pessoas que moram em Barcelona, 98 que moram 

em Buenos Aires, 340 que moram em Miami e 200 que moram em Roma. A escolha 

da amostra teve como condição já ter consumido algum produto da marca em algum 

momento. Levando em consideração o universo de 836 pessoas a margem de erro foi 

de 10% e coeficiente de confiança de 94%.  

Para o desenvolvimento da pesquisa levou-se em consideração aspectos como 

frequência de consumo dos produtos Bauducco, como os consumidores veem a 

marca Bauducco, facilidade de encontrar os produtos Bauducco e como os 

consumidores tiveram o primeiro contato com a marca. Os questionários foram 

tabulados e os resultados analisados juntamente com os dados secundários, cujas 

fontes foram as bibliografias pesquisadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

 

5.1 Internacionalização 

 Previamente a qualquer processo de internacionalização, antes mesmo de se 

iniciar o planejamento para expansão internacional, é importante que a empresa 

esteja consolidada no seu mercado inicial, ou natural, de acordo com Kotler e Keller 

(2012). Uma empresa antes de se internacionalizar, precisa ter uma base forte que 

dará suporte às suas expansões, ou seja, se ela deseja explorar novos mercados é 

importante ter uma participação interessante no seu mercado nacional. Se a empresa 

não consegue atender as demandas dos clientes atuais, então não está pronta para 

competir em mercados internacionais. É importante também analisar o mercado em 

que pretende atuar, suas condições, concorrência e capacidade de competir.   

           A internacionalização de uma empresa é similar ao processo de 

internacionalização de uma marca, porém se diferem pelos seus meios de entrada no 

mercado. A diferença específica costuma estar na necessidade física, de um ativo, 

fábricas ou centros de distribuição no exterior, por exemplo. É normalmente 

considerado um investimento alto e de longo prazo, enquanto a internacionalização 
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de marcas oferece uma alternativa que foca em distribuição, e a característica de não 

existir necessidade de ter a empresa fisicamente no local de destino no exterior. 

 Na contramão de uma internacionalização física, a internacionalização de 

marcas fornece alternativas bastante democráticas, que exigem uma relação muito 

forte tanto com o consumidor quanto com o distribuidor.  

 A internacionalização de uma marca ou empresa  depende também de 

planejamento detalhado que deve ser realizado previamente ao processo em si.

 Na figura 2, Kotler e Keller (2006), apresentam as fases do planejamento de 

internacionalização. 

 

Figura 1 - Decisões importantes no marketing internacional. 
Fonte: Administração de Marketing. 12ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 672 

 

 De acordo com Kotler e Keller (2012), quando uma empresa fica grande demais 

para o mercado em que atua, uma possibilidade de continuar crescendo é a 

internacionalização.  

          Planejar os antecedentes e analisar os possíveis riscos, são fatores que podem 

reduzir o nível de incertezas e aumentar as possibilidades de sucesso. Outro ponto 

importante é identificar os possíveis meios de entrar no mercado internacional, 

podendo ser através da exportação, de parcerias com empresas internacionais, joint 

ventures, aquisições e incorporações e licenciamento  

 A decisão relacionada à qual ou quais mercados irá receber investimentos da 

marca é considerada uma das mais difíceis de todo o processo de internacionalização. 

Três modelos bastante utilizados fornecem uma base forte para esta tomada de 

decisão, sendo apenas necessário enquadrar as informações da empresa e seus 

planejamentos, para que assim tenham sucesso. Para o modelo Upssala a chave para 

internacionalizar é entender o mercado onde a empresa deseja atuar, entender o 

consumidor, a economia e a cultura deste novo local. Já o modelo U-Model menciona 

o fator da internacionalização realizado por ciclos ou fases, utilizando como base a 

teoria do conhecimento. O I-Model considera cada estágio da internacionalização como 

uma inovação. 
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5.2  Posicionamento e reposicionamento de marcas 

Para que uma marca se consolide no mercado, nacional ou internacional, é 

necessário que os gestores de marketing busquem o desenvolvimento de 

características singulares e originais, que sejam capazes de diferenciá-la dos produtos 

ou serviços da concorrência. 

Para Ries e Trout (2002) o posicionamento começa com um produto, um 

serviço, uma empresa ou até mesmo uma pessoa; mas o posicionamento não é o que 

se faz com esse produto, é o que se faz na mente do consumidor, ou seja, o produto 

é posicionado na mente de um possível cliente, o autor define que, a fábrica produz o 

produto e marca é produzida na mente. O posicionamento de um produto, marca ou 

serviço deve ser claro e competitivo. Ao entrar em um novo mercado a empresa deve 

pensar estrategicamente no seu posicionamento para que o que foi estabelecido seja 

percebido de forma íntegra peço mercado, e não se confunda com outras marcas.   

 Escolher o posicionamento também é escolher a diferenciação. Já o 

reposicionamento indica a realização de mudanças em uma marca já conhecida, no 

entanto, esta é uma tarefa complexa, uma vez que os consumidores já a conhecem 

de determinada maneira, o que torna a marca uma espécie de paradigma.  

 

 5.3 Estratégias para mercados internacionais 

As estratégias traçam o caminho a ser seguido para que a empresa conquiste 

o espaço que estabeleceu em um determinado prazo, em mercados nacionais e 

internacionais. Elas são desenvolvidas a partir de itens bastante conhecidos no 

marketing (KOTLER, 2006, p. 48), tais como políticas e procedimentos relacionados 

a marca, qualidade, embalagem, design, posicionamento; níveis de preços, margens, 

políticas de desconto; propaganda e promoções de vendas e seu mix de criatividade, 

mídia, recursos; abordagem de vendas; canais de distribuição usados e sua 

importância no contexto; níveis de serviços. Elas são desenvolvidas tendo como 

premissas os componentes de marketing produto, preço, praça e promoção.   

Porter (1995) propôs três estratégias genéricas, e todas têm por objetivo 

direcionar inicialmente o profissional no pensamento estratégico. Elas são liderança 

em custos; diferenciação; foco. 
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6. RESULTADOS 

 

A pesquisa foi elaborada a partir dos 4P's de Marketing – Produto, preço, praça 

e promoção – que representam as principais estratégias estabelecidas por uma 

empresa para entrar em qualquer mercado. Isto possibilitou parametrizar a maneira 

com que os entrevistados enxergam a Bauducco. 

Ficou explícito que a marca Bauducco já possui certo reconhecimento nas regiões 

pesquisadas – Roma, Miami, Buenos Aires e Barcelona –  e que o grau de satisfação 

dos clientes é satisfatório para a marca, com a percepções de questões que podem 

ser melhoradas.  Ao analisar a facilidade para encontrar produtos e opinião sobre o 

preço, a maioria dos entrevistados deu feedback positivo, indicando que a marca é 

facilmente encontrada em sua região, por exemplo em Miami, os entrevistados 

indicaram pontos de venda como os supermercados Target, Walmart, WholeFoods e 

redes de farmácias. Já em Buenos Aires os entrevistados citaram as redes Ibercoop, 

Tosano, Carrefour, Família e casa de pães. Com relação ao preço, em Miami 201 

entrevistados responderam que o preço é acessível e 60 responderam ser caro. Já 

em Barcelona, 112 dos 198 entrevistados disseram achar o preço acessível e 30 

responderam que o preço caro. É importante que a marca seja sensitiva a tais 

aspectos a fim de criar uma imagem sólida perante os seus consumidores.  

Mais da metade dos entrevistados se sentem satisfeitos com a marca, e 33% se 

sentem muito satisfeitos, o que corresponde a 86% de respostas positivas para o nível 

de satisfação dos entrevistados. 

Através da análise de cada cidade, pode-se observar que os produtos Bauducco tem 

alta aceitação em Barcelona, onde 98 dos entrevistados diz estar muito satisfeitos e 

80 satisfeitos. Em Miami, a aceitação também é positiva: dos 340 entrevistados, 78 se 

diz muito satisfeito e 189 satisfeito. 

Dentre os entrevistados, 82% afirmou também, encontrar produtos 

semelhantes, porém de marcas concorrentes e até mesmo citaram as marcas 

Hershey's, Nestlé e Kraft Foods. Caso não encontrem produtos Bauducco no 

estabelecimento, 35% dos entrevistados compram o mesmo produto da marca 

concorrente, 27% afirma comprar outro produto da marca Bauducco e 25% procura 

outra loja que tenha o produto Bauducco que não estava disponível na loja anterior, 

muitos entrevistados em Miami por exemplo, indicaram falta dos produtos na rede de 

supermercados Target. 
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Com relação a promoção da marca, 58% afirma ter conhecido a marca através de 

degustações e ações promocionais e 40% por familiares e amigos. Além disso, 82% 

de todos os países entrevistados diz não comprar os produtos apenas em datas 

especiais, ao passo que 18% o faz somente em tais datas, o que indica que não há 

um alto grau de sazonalidade para todos os produtos Bauducco. 

Quando se trata de melhoria no portfólio da marca, 42% não souberam 

responder se há ou não necessidade de melhorias e 30% afirmam não haver tal 

necessidade. A maioria dos entrevistados respondeu consumir os produtos Bauducco 

mensalmente e trimestralmente, o que indica frequência na compra de tais produtos. 

E por fim, a principal característica percebida pelos entrevistados quando se 

fala na marca Bauducco é o sabor segundo 62% dos entrevistados, seguido de 13% 

indicando alto custo e 12% indicando tradição italiana. 

Portanto é notável que a marca Bauducco deve focar sua estratégia de 

Branding em aspectos como distribuição/praça, a fim de diminuir a falta dos seus 

produtos nas prateleiras dos pontos de venda e criação de lealdade à marca, para que 

os consumidores que não encontrem a marca em determinado estabelecimento, não 

comprem o mesmo produto da concorrência  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada com os consumidores dos produtos da marca Bauducco 

em outros países auxiliou na identificação de como a marca se posiciona na mente do 

consumidor e se difunde em outros mercados, e como suas estratégias são 

respondidas de acordo com o comportamento e visão do cliente final.  No primeiro 

momento foi levado em consideração o posicionamento da marca em seu mercado 

doméstico, como ela se relaciona com seu consumidor e como sua publicidade é 

trabalhada para alcançá-lo.  

O primeiro mercado que a marca ingressou foi o mercado americano. A decisão 

foi tomada, porque o mercado americano possui algumas semelhanças com o 

mercado brasileiro: a pluralidade cultural, e receptividade com produtos novos e 

estrangeiros. Chegando lá se deparou com outro tipo de consumidor, com outro poder 

de barganha e que exige dos produtos que compra “mais por menos”. É um 

consumidor que está acostumado a ter qualidade por um baixo custo, diferente dos 

brasileiros que estão acostumados a pagar mais pela qualidade, e não enxergam 
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problemas nisso. Como uma empresa nova no mercado, a Bauducco, teve que adotar 

uma estratégia de penetração de mercado de liderança em custo. Fato que causa 

estranheza em alguns momentos, pois o produto pode ser mais barato fora, do que 

dentro do país de origem. Para adentrar neste mercado a Bauducco começou 

exportando seus produtos.  Com o tempo passou a buscar novas parcerias, para que 

a marca ficasse em lojas maiores, onde teria maior visibilidade e onde o consumidor 

teria um acesso mais fácil. No primeiro momento, neste novo mercado, a marca não 

possuía o mesmo poder de suas concorrentes, pois não conseguia estar nos mesmo 

lugares que elas, as concorrentes, estavam. Levou um tempo até que a marca 

pudesse estar em lugares com mais destaque.   

No Brasil a marca segmenta seu mercado se focando em famílias, donas de 

casa, todas as propagandas veiculadas sempre enaltecem os valores familiares da 

marca. No exterior a marca dispensou as propagandas, porém manteve seu foco em 

famílias e donas de casa. Ao praticarem degustações a marca se concentra na pessoa 

que faz as compras para família, praticando uma segmentação demográfica, se 

concentrando na faixa de idade do consumidor. Embora não haja manifestação da 

marca sobre sua tradição familiar no exterior sua abordagem no mercado leva o 

consumidor a pensar em tradição por usar um nome familiar como o nome da Marca, 

estratégia que é mais percebida por italianos. A marca cresceu no Brasil graças a sua 

tradição italiana, e porque a massa italiana presente no Brasil reconhecia isso. Muitos 

italianos manifestaram comprar a marca por ser um produto de conterrâneos, ou seja, 

de outros italianos. Pensando nisso a marca procurou vincular sua imagem no 

mercado americano ao Cake Boss, Buddy Valastro, que é reconhecido pelo mercado 

como um típico ítalo-americano, e com o bônus de ser reconhecido mundialmente por 

seus produtos de panificação.  

Quanto a seu processo de internacionalização, aparentemente a Bauducco 

seguiu uma das recomendações de Kotler: a de ter dominância sobre o mercado 

nacional antes da expansão em outros países. O primeiro mercado internacional que 

a empresa escolheu para atuar foram os Estados Unidos, devido ao fato das culturas 

de origem e de destino serem similares nos pontos que eram desejados, como 

aceitação de produtos novos de outras culturas. 

A empresa utilizou muito os modelos para internacionalizar marcas 

inicialmente, para depois realizar aquisições físicas. Podemos entender que ela segue 

o modelo Uppsala e U-Model de internacionalização, devido ao fato de ter sido um 
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processo gradual, em fases ou estágios, com pequenos traços de I-Model por ser em 

muitos países um produto inovador e único como o Panetone. A respeito das fases do 

U-Model, a empresa iniciou o processo através de exportação, em seguida parcerias 

com empresas locais, e até mesmo uma Joint Venture.  

Foi possível verificar também que, a Bauducco se comporta de forma diferente 

quando se apresenta no exterior. O mercado brasileiro está acostumado com 

propagandas da Bauducco, comerciais de TV e também degustações em mercado, 

porém no mercado externo ela apenas faz uso das degustações, não se utilizando de 

outras abordagens publicitárias.  

Diante do que foi visto, nota-se uma diferença entre a visão que os 

consumidores brasileiros possuem da marca e a visão dos consumidores 

estrangeiros. Além disso o posicionamento da marca nos diversos mercados 

internacionais se diferencia, em alguns aspectos específicos, da abordagem adotada 

no Brasil.  
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