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Sucesso de bilheterias, o filme de Borat trouxe fama instantânea ao Cazaquistão e resultados 
'desastrosos'  
 
Melhorar a imagem de seu país é uma tarefa cara e, na maioria das vezes, infrutífera. Basta 
perguntar aos infelizes cazaques.   
 
Por 15 anos, você tenta fazer o mundo tomar conhecimento de sua recém-criada nação. Trata-
se um país extenso, do tamanho da Europa Ocidental, rico em recursos naturais e que se 
moderniza com velocidade. O progresso, no entanto, é frustrante e vagaroso. Então, aparece 
um viperino comediante estrangeiro, que lhe traz (má) fama da noite para o dia para sua 
grotesca, embora ficcional, miséria, crueldade e vulgaridade. Você deveria ficar satisfeito, 
irritado ou ambos?   
 
Esse é o quebra-cabeça que se postula diante do Cazaquistão graças a "Borat: o Segundo 
Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja À América", um filme que se revelou 
sucesso de bilheteria nos EUA. O falso documentário retrata Borat um cazaque devasso e 
racista (na verdade um comediante britânico) que visita os EUA, em meio a uma seleção de 
mal-entendidos, tanto seus como dos locais, que são hilários ou sem graça, dependendo de 
seu ponto de vista. As autoridades cazaques agora tentam, de maneira sombria, mostrar que 
entenderam a piada; a Rússia diz que vetará o "humilhante" filme.   
 
Wally Olins, que assessora países sobre como se "vender", diz que Borat é um "desastre" e 
que os cazaques deveriam "calar-se e esperar até que caia no esquecimento". Simon Anholt, 
especialista no mesmo campo e autor de "Competitive Identity" (Identidade Competitiva), livro 
publicado no fim do ano passado, mostra-se mais confiante. O filme trouxe um 
"reconhecimento bruto que eles nunca teriam conseguido de outra forma", afirma. Mas, o que 
fazer com isso?   
 
As pessoas com as respostas para esse tipo de questão - ou as que fingem saber - dizem que 
o negócio está em alta. Anholt conta que nos últimos meses foi procurado por "um país por 
semana", em busca de assessoria. Grandes empresas de relações públicas afirmam que esta é 
uma de suas novas frentes mais rentáveis. A maioria dos países acredita que é vista pelo 
mundo de forma equivocada. É tentador gastar o dinheiro dos contribuintes para tentar corrigir 
isso.   
 
Mas, como? A forma mais comum é a publicidade: suplementos especiais repletos de 
estatísticas, com uma prosa pesada, aliada a novos logotipos e slogans que deixam a desejar. 
Anholt ressalta, com ironia, que quase todos os países se dizem "estratégicos" ou "um portão 
de acesso" (ou ambos) e como uma "terra de contrastes".   
 
O dinheiro investido dessa forma, no entanto, pode facilmente tornar-se um desperdício. Olins 
destaca que os países, ao contrário de empresas que querem erigir marcas, encontram 
dificuldade para ater-se a uma estratégia, projetar uma mensagem clara ou mensurar o êxito. 
Mais do que isso, a visão das pessoas sobre os países estrangeiros está profundamente 
arraigada e protegida. Estereótipos desfavoráveis e cômicos superam as notícias positivas.   
 
Mensagens para diferentes públicos podem sobrepor-se ou entrar em conflito. José Torres, da 
Bloom Consulting, que dá consultoria ao governo português, diz que a reputação do país como 
um destino ocasional em feriados abafa sua imagem desejada, de um bom lugar para 
investimentos de alta tecnologia. Ele fala de um processo de definição de um perfil ideal de um 
país. Se pudesse ser personificado, "que roupas, que carro, ou que telefone celular ele dever 
usar?"   
 
Até que isso funcione, a caminhada é longa. Há duas formas de mudar a imagem de um país 
para melhor rapidamente. Uma é ter boa sorte. "Crocodilo Dundee", um espirituoso e viril 
homem das florestas australianas - uma versão atrativa de Borat - transformou a percepção 



dos EUA sobre a Austrália. Esses impactos, no entanto, são normalmente apenas parciais. A 
trilogia fantasiosa "O Senhor dos Anéis" mostrou os espetaculares cenários incólumes da Nova 
Zelândia, onde foi filmada, mas ainda não chegou a ajudar muito a indústria alimentícia do 
país.   
 
A outra forma é a inovação. Novos produtos e marcas, artes e música, políticos atraentes e 
administrações públicas ainda melhores conseguem mudar a percepção das pessoas. Pelo 
menos nos negócios, a melhoria da imagem não é suficiente para compensar as críticas 
regulares de instituições que avaliam a reputação dos países, como a Transparência 
Internacional.   
 
Tampouco o dinheiro gasto em frivolidades e pompa excessiva pode aliviar com facilidade 
realidades políticas sombrias, como um histórico ruim de liberdade de expressão ou uma 
abordagem desatenta a fatos históricos. Isso, contudo, não impede os governos de tentar. A 
Rússia gasta alto na esperança de melhorar seu perfil internacional. Os projetos incluem 
convites de viagens para jornalistas e políticos estrangeiros (iniciativa que ganhou uma vez o 
apelido de o "avião da vergonha"); outro é um canal de TV em língua inglesa que almeja 
combater o retrato cada vez mais crítico do país no exterior. Idéia mais bem-sucedida é o 
festival de inverno em Trafalgar Square, Londres. Inteligente, combinou duas das percepções 
mais populares da Rússia: invernos rigorosos e a força histórica na arte e música.   
 
O governo dos EUA também gasta pesado na diplomacia pública. Mas, aparentemente, com 
pouco impacto. Pesquisas mostram uma hostilidade sem precedentes em todo o mundo não 
apenas contra o governo, mas contra o próprio país. "Os EUA levaram 300 anos para erigir 
uma marca rica e poderosa, adorada mundialmente", diz Anholt. "E ela está se esvaindo muito 
rapidamente."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2007. Internacional, p. A13 
 
 
 
 


