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INTRODUÇÃO
 O estreitamento das relações internacionais e o avanço nos termos de 

abertura do comércio entre os países são fatores significativos para o 
crescimento do intercâmbio comercial brasileiro com o restante do mundo. 
Apesar da retração apresentada pelo comércio exterior brasileiro em 2012, 
que, comparado a 2011, apresentou um declínio de 5,3% nas exportações e 
1,4% nas importações, o comércio exterior brasileiro apresentou um 
crescimento de mais de 300% nos últimos 10 anos (MRE, 2013).

 O número das importações brasileiras, 223 bilhões de dólares em 2012, 
(MRE, 2013), bem como a diversidade de origens das mesmas, evidenciam a 
ideia proposta por Firat (1997). Segundo o autor, a globalização consiste em 
um processo fragmentado, em que não há uma uniformização do consumo, 
mas sim o acesso a produtos produzidos em qualquer lugar do mundo, num 
cenário em que um mesmo consumidor pode adquirir um carro alemão, 
comida chinesa, roupa italiana, eletrônico japonês e música americana. 

O cenário exposto faz com que, desde 1965, quando Schooler publicou 
os primeiros estudos sobre a capacidade do país de origem exercer influência 
sobre a aceitação do produto, o tema continue motivando interesses de 
pesquisa na área acadêmica. Neste sentido, os estudos acerca desta temática 
apontam para o chamado efeito país de origem, que consiste na capacidade 
do país de origem influenciar as avaliações do consumidor sobre um 
determinado produto (SCHWEIGER; OTTER; STREBINGER, 1997; 
KNIGHT; CALANTONE, 2000). 

Além disso, estudos sobre o tema indicam que o efeito país de origem 
pode ser moderado por uma variedade de informações intrínsecas (que 
envolvem a composição física do produto) e extrínsecas (relacionadas ao 
produto, mas que não fazem parte de sua composição física) ao produto, por 
fatores ambientais e culturais (GIRALDI; IKEDA, 2009). Esta perspectiva 
reforça a pertinência de estudos que identifiquem e analisem estratégias de 
marketing que, por meio do gerenciamento de ofertas, sejam capazes de 
minimizar ou eliminar o efeito do país de origem sobre a percepção do 
consumidor em relação ao produto.

 Baseado nestas considerações e frente à necessidade de ampliação do 
conhecimento acerca desta temática, o presente projeto visa identificar e 
avaliar ações de marketing capazes de moderar os efeitos gerados pelo 
estereótipo do país de origem nas avaliações de um produto. Este projeto foi 
desenvolvido com o intuito de analisar a atuação de moderadores (endosso 
de celebridade, imagem do varejista e preço, entre outros) na relação entre o 
estereótipo do país de origem e intenção de compra, percepção de qualidade, 
disposição de preço a pagar, confiança e segurança no produto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O país de origem de um produto é um atributo intangível do produto e se 

distingue das características físicas do mesmo (MEHMET; PIRTINI; ERDEM, 
2010). Assim sendo, o efeito país de origem tem sido amplamente definido 
como a influência positiva ou negativa do país sobre o processo de decisão dos 
consumidores ou seu comportamento subsequente em relação a um produto 
(BRODOWSKY; TAN; MEILICH, 2004). 

Conforme Manrai, Lascu e Manrai (1998), os consumidores avaliam os 
produtos não apenas com base em elementos como cor, design e forma, mas 
também em aspectos como preço, garantia e país de origem. Nesta direção, 
Samili (2013) argumenta que, atualmente, mais do que no passado, ao entrar 
em contato com um produto, os consumidores revisam suas avaliações se eles 
descobrirem que o produto a ser consumido ou utilizado é produzido em um 
país que não tem uma boa reputação em termos de produção de bens de 
qualidade.

 Dessa forma, a imagem do país de origem, normalmente despertada pela 
expressão “Made in”, abrange as crenças dos indivíduos acerca de um país 
específico (MARTIN; EROGLU, 1993) e reflete a percepção geral do 
consumidor sobre a qualidade dos produtos feitos em um país particular 
(SCHWEIGER; OTTER; STREBINGER, 1997; KNIGHT; CALANTONE, 
2000). Inclusive, Zdravkovic (2013) afirma que o país de origem influencia 
significativamente o julgamento do produto, sendo que esse julgamento é 
moderado pelo tipo de informação sobre o produto (positiva, negativa ou falta 
de informação). 

MÉTODO DE PESQUISA
Primeiramente, será realizada uma fase exploratória, a fim de definir os aspectos que 

irão compor a etapa experimental da pesquisa. Nesta fase, serão identificados os países com 
estereótipos negativo e positivo utilizados nos experimentos. 

 Em um segundo momento (ou fase), com o intuito de verificar as estratégias de 
marketing capazes de atuar sobre o efeito país de origem, este estudo seguirá uma 
metodologia experimental. Vale destacar que os produtos que serão utilizados nas fases 
exploratória e experimental serão escolhidos de forma a permitir a realização dos 
procedimentos experimentais, bem como ser do conhecimento da população-alvo do 
estudo. Além disso, serão escolhidos produtos que possuam origem em diversos países do 
mundo, o que possibilita as manipulações referentes a este aspecto. 

DISCUSSÃO 
O acesso facilitado aos bens de consumo produzidos em todas as partes do globo 

permite aos consumidores escolher adquirir produtos provenientes de qualquer lugar, 
mesmo considerando diversas categorias de produtos, desde alimentos, brinquedos e 
roupas a automóveis, computadores e robôs industriais. Frente a isso, a comercialização de 
um número cada vez maior de marcas estrangeiras conduz à relevância de se saber se os 
clientes são sensíveis e preocupados com o local aonde os produtos são fabricados ou 
originários (SAMIEE, 1994). Nesta mesma linha de raciocínio, Samili (2013) afirma que, 
em anos recentes, provavelmente devido à melhora global do conhecimento dos 
consumidores do mundo todo, os pesquisadores encontraram que o país onde o produto é 
fabricado, concebido e montado consiste em uma informação importante sobre o mesmo.  
Considerada como um atributo intangível, a imagem de um país se distingue das 
características físicas do produto (MEHMET; PIRTINI; ERDEM, 2010). Esta imagem 
pode ser definida como o quadro, a apresentação ou o estereótipo que os consumidores 
atribuem aos produtos de um país, podendo ser criada por variáveis como as características 
nacionais e o contexto econômico, político, histórico e cultural. Giraldi e Ikeda (2009) 
destacam que tal imagem tem influência sobre as avaliações que os consumidores fazem 
dos produtos advindos de países estrangeiros, gerando o que na literatura de marketing se 
denomina “efeito país de origem”.

 As investigações acerca desta temática, realizadas nos últimos anos, parecem 
convergir para o fato de que o país de origem de um produto pode influenciar os 
julgamentos avaliativos dos consumidores com relação ao mesmo (PHARR, 2005). 
Baseado nestas considerações e tendo em vistam a necessidade de ampliação do 
conhecimento acerca desta temática, apresenta-se a seguinte problemática ou questão 
central de estudo: Qual a influência do efeito país de origem sobre as avaliações de 
produtos por parte dos consumidores? 

O interesse de estudiosos de marketing pela influência dos países de origem nas 
avaliações do produto se intensificou nos últimos vinte e cinco anos. E, dessa forma, como 
o interesse de estudiosos de marketing na influência do país de origem nas avaliações do 
produto evoluiu, a literatura também ganhou, gradualmente, mais profundidade e 
sofisticação (SAMIEE, 1994). Vale destacar que, com inúmeros artigos publicados sobre o 
tema, o conceito de país de origem é um dos tópicos mais estudados na literatura de 
marketing internacional (HERZ, 2013). Isso se justifica pelo fato de que, ao compreender a 
dinâmica de como os consumidores respondem às informações relacionadas a um país, os 
gestores podem fazer escolhas mais bem embasadas sobre os riscos e benefícios de 
distribuir sua cadeia de valor em diferentes partes do mundo (BRODOWSKY; TAN; 
MEILICH, 2004). 

Sendo assim, frente à intensa expansão do comércio internacional, torna-se latente o 
interesse por pesquisas de marketing que analisem o impacto que a nacionalidade do 
produto exerce sobre as expectativas e percepções em relação ao mesmo. Kaynak e Kara 
(2002) destacam que há um interesse cada vez maior em estudar o comportamento de 
consumidores em ambiente internacional, já que o número de trabalhos que investigam as 
percepções e avaliações de consumidores de países em desenvolvimento e com estereótipo 
negativo, como a China, ainda é reduzido. 

Esta consideração ganha respaldo na afirmação de Peterson e Jolibert (1995 apud 
KABADAYI; LERMAN, 2011), os quais assinalam que, ao destacar o “Made in China” 
nos produtos, tem-se um atributo extrínseco que pode influenciar os clientes nas avaliações 
e decisões de compra. Sendo assim, cabe salientar que este estudo é relevante na medida 
em que contribui para a análise de efeito placebo em relação a produtos provenientes de 
países vinculados a algum tipo de estereótipo, seja positivo ou negativo.

 Vale ressaltar, ainda, que este estudo torna-se relevante na medida em que contribui 
para a análise da aceitação do consumidor em relação a produtos provenientes de outros 
países, principalmente aqueles vinculados a um estereótipo negativo. Isso porque, 
trabalhos anteriores apresentam indícios da influência da imagem do país de origem na 
percepção e avaliação dos produtos por parte do consumidor. Este cenário reforça a 
necessidade de estratégias de marketing que, através do gerenciamento de ofertas, sejam 
capazes de minimizar ou eliminar o efeito do país de origem. 
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