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No momento em que a sigla BRIC reforça o potencial do Brasil no contexto internacional como 
um dos principais focos de investimentos entre os mercados emergentes, há um alerta sobre o 
desconhecimento de grandes marcas brasileiras no exterior. 
 
"As pessoas sabem que o Brasil exporta muito, mas não sabem quem está exportando, não 
sabem o nome das empresas", observa Martin Ison, consultor britânico que esteve em São 
Paulo na semana passada como um dos organizadores da GoBrazil, a maior missão 
multissetorial do Reino Unido realizada no País nos últimos quatro anos. Ison tem uma 
empresa chamada Micomms, especializada em exportação e promoção de investimentos. Ela 
realizou a Go Brazil em parceria com a UK Trade & Investment – organização do governo 
britânico de apoio a exportações e parcerias no comércio internacional. 
 
A missão ou "visita de mercado", nome mais atualizado para este tipo de ação, na opinião de 
Ison, trouxe representantes de 28 empresas e organizações britânicas, que realizaram uma 
série de reuniões em São Paulo, entre os últimos dias 5 e 9, com o objetivo de identificar 
oportunidades de negócios entre o Brasil e o Reino Unido. Os participantes da Go Brazil são de 
East Midlands, região do centro-leste da Inglaterra. 
 
O alerta do baixo grau de brand awareness envolvendo o Brasil foi feito por Martin Ison ao 
analisar áreas onde já existe grande volume de negócios internacionais e também onde a 
missão identificou oportunidades de novos negócios. 
 
"As pessoas sabem que o Brasil exporta aviões, mas ninguém sabe o nome da Embraer. 
Empresas americanas, britânicas e européias têm marcas fortes. As marcas do Brasil têm de 
ser mais fortes", diz o consultor. Martin afirma que a nação Brasil é uma marca "muito forte" e 
que o país está "mais conhecido" no Reino Unido depois da disseminação da sigla BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China). A sigla foi adotada pelo banco de investimentos Goldman Sachs, em 
2003, com previsões de que essas nações podem estar entre as mais ricas do mundo por volta 
de 2050. 
 
Ison também ressalta que a "marca' Brasil tem mais aspectos positivos do que negativos, mas 
que as empresas britânicas ainda não estão bem informadas sobre o tamanho do mercado do 
Brasil e sobre o fato de sua economia "estar decolando". "Esta é a hora de traçar projetos de 
longo prazo", acredita Ison. 
 
Na opinião do consultor, o Brasil tem de expandir sua própria marca. "Tem de ir além do 
samba e futebol. As pessoas não sabem que o Brasil é um país sério em termos industriais e 
tecnológicos, com áreas surpreendentes como o setor de biotecnologia, o aeroespacial e o 
farmacêutico. Muitos países europeus desconhecem isso". 
 
Entre os principais setores identificados com potencial de negócios pela Go Brazil estão o 
aeroespacial, equipamentos agrícolas, biotecnologia, indústria química, vestuário, criação e 
mídia, educação e treinamento, engenharia, meio ambiente, healthcare e turismo. Na área de 
comunicação e marketing, além do próprio Martin Ison, a Go Brazil contou com a participação 
de Trevor Flannery (leia matéria nesta página), diretor de marketing e vendas da Stocks 
Taylor Benson, uma consultoria de design, e representante da DBA (Design Business 
Association). 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, p. 21, 12 mar. 2007. 
 


