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Com uma campanha fundada em pesquisa, O Brasil cria identidade visual e aposta no turismo de 
negócios para atrair viajantes com mais dinheiro. 
 
A comemoração do título da Copa das Confederações, em Frankfurt, é uma daquelas imagens que 
remetem diretamente à percepção que o mundo tem do Brasil: uma explosão de alegria, com um 
grupo de jovens jogadores, liderados por Ronaldinho Gaúcho, que cantava e dançava, fazendo do 
gramado a passarela para um verdadeiro carnaval.  
 
Cenas como a descrita acima transmitem ao mundo a imagem de um país jovem, alegre, craque 
de bola. Uma ou outra tomada do Rio de Janeiro ou da Amazônia completam essa percepção com 
as belas praias e as florestas virgens. Porém, há dois anos, um estudo mais profundo mostrou 
que não será somente com estereótipos que o Brasil construirá uma marca-país forte, e muito 
menos sobreviverá em um mercado turístico cada vez mais competitivo e profissional. Além de 
turismo e lazer, o nome do jogo agora é turismo de negócios. Os primeiros passos nessa direção 
foram dados há pouco mais de dois anos. 
 
Em 2003, após tomar posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu uma de suas 
promessas de campanha e criou o Ministério do Turismo que,  por meio do Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur), tem entre suas missões construir uma identidade visual para a marca Brasil 
e carimbá-la pelo mundo. 
 
O primeiro passo da Embratur foi perguntar ao mundo qual imagem se tinha do Brasil. Criou-se, 
então, o Plano Aquarela — Marketing Turístico Internacional do Brasil, o primeiro programa 
científico de divulgação do turismo brasileiro no mercado internacional. Ao longo de três meses, 
foram realizadas três pesquisas com 6 mil pessoas em 18 países. A primeira, com turistas 
estrangeiros em visita ao País; outra com operadores internacionais de turismo e uma terceira no 
exterior com potenciais turistas estrangeiros. 
 
A pesquisa chegou a duas conclusões, uma ruim e outra nem tanto. A ruim era que, apesar do 
estereótipo, não havia uma imagem fixada sobre o Brasil. “A imagem do País era muito difusa, 
fragmentada”, diz Eduardo Sanovicz, presidente da Embratur. A outra descoberta era que 
tampouco havia uma imagem negativa do Brasil. “Havia, portanto, espaço para implantar uma 
marca gráfica associada a uma imagem com um conjunto de valores”, lembra Sanovicz. 
 
Dos estrangeiros entrevistados no Brasil, 86% disseram ter intenção de voltar ao País, enquanto 
99% recomendariam o destino a amigos. Ao mesmo tempo, dentre os 5 mil estrangeiros 
entrevistados que nunca viajaram ao Brasil, existe um desconhecimento generalizado do País. 
 
Depois de uma seleção da qual participaram 39 escritórios de design do País, escolheu-se a marca 
visual que passaria a representar o Brasil no exterior. Na marca, estão representados por cores os 
elementos brasileiros presentes no subconsciente do turista estrangeiro, como o verde das 
florestas, o amarelo da luz e do calor, o azul do céu e das praias, o branco da religião e o 
vermelho das festas populares.  
 
Antes mesmo de chegar ao exterior, a marca Brasil foi aprovada pelos empresários brasileiros, 
que entraram na fila para conseguir autorização para carimbá-la em seus produtos para 
exportação. Lançada em fevereiro deste ano, em menos de seis meses havia quase 600 
solicitações de uso da marca. A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) foi uma das 
primeiras a pedir para usar a marca. “A Marca Brasil transmite o espírito brasileiro e temos 
expectativa em usá-la como uma assinatura nos pacotes de café para exportação”, declarou o 
presidente da Abic, Nathan Herszkowics.  



A nova marca já está também em produtos como o guaraná Antarctica, da Ambev, e nos produtos 
exportados pelos supermercados Pão de Açúcar para a França.  
 
O VALOR DE UM NEGÓCIO 
Simultaneamente ao lançamento da Marca Brasil, iniciou-se a abertura dos escritórios Brasileiros 
de Turismo (EBT), uma parceria público-privada entre o governo e a Federação Brasileira de 
Convention & Visitors Bureaux. A função dos EBTs é colocar o País no radar das operadoras dos 
principais países emissores de turistas para o Brasil. Existem hoje EBTs nos Estados Unidos, 
França, Inglaterra, Portugal, Itália, Alemanha, além de um itinerante pela América Latina e outro 
no Japão, dedicado à promoção conjunta do Mercosul. 
 
Preparado o terreno, o foco agora passa a ser o incremento do Turismo de Negócios e Eventos. O 
turista de negócios gasta em média US$ 100 dólares por dia, o dobro do turista a passeio, além 
de normalmente voar em classe executiva e freqüentar os melhores restaurantes. Tudo com duas 
grandes vantagens: não depende da sazonalidade e cada negócio fechado  geralmente leva a 
mais viagens. “Nos últimos 60 anos, o Brasil convidou o mundo a passar férias em suas praias”, 
diz Sanovicz, da Embratur. “Isso não está errado, mas o problema é que o  sol e a praia viraram 
uma commodity num mercado muito competitivo.” Em dois anos, o Brasil captou 22 novos 
eventos, como feiras internacionais que acontecem anualmente em diferentes países e aumentou 
de 15 para 70 a sua participação em feiras internacionais de turismo. 
 
A estratégia para o turismo no Brasil parece mesmo estar dando resultados. Segundo o Banco 
Central, a entrada de dólares por meio do turismo, que era de US$ 1,8 bilhão em 2002, deve 
chegar a US$ 4 bilhões em 2005. Parte desse aumento tem a ver com o aquecimento da 
economia mundial, que estava estancada em 2002 e no ano passado cresceu 4%. Por outro lado, 
se o trabalho de divulgação do País não estivesse sendo bem recebido no exterior, a valorização 
do real — para o maior nível em quatro anos — teria afastado os turistas estrangeiros. Mas a 
entrada de dólares via turismo em agosto atingiu US$ 360 milhões, um recorde mensal. 
 
Todo esse plano, no entanto, pode ter seu crescimento limitado se o Brasil continuar sendo o 
único país latino-americano a exigir visto de cidadãos norte-americanos. Segundo cálculos do 
Ministério do Turismo, o País deixa de receber US$ 1 bilhão por ano com essa medida, tomada 
pelo Itamaraty e baseada na reciprocidade. Depois da Argentina, os Estados Unidos são o 
segundo país que mais enviam turistas ao Brasil, com 700 mil viajantes. Se essa medida for 
mantida, o Brasil continuará recebendo quase o mesmo número de turistas norte-americanos que 
a Costa Rica, o pequenino país centro-americano com uma população de 4 milhões de habitantes. 
A solução pode estar em um projeto de lei que tramita no Congresso e prevê que a decisão de 
exigir vistos seja tomada pelo Ministério do Turismo. Mas, como a pauta do Congresso anda 
arrastada nesses tempos de crise política, é mais fácil torcer para que os jovens craques 
brasileiros façam outro carnaval na final da Copa do Mundo de 2006. 
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