
Oobjetivo dos dois países é o mesmo:
padronizar, focar e, conseqüente-
mente, valorizar suas imagens ins-

titucionais e comercias no exterior. Um
briefng claro, porém capaz de gerar inú-
meras leituras diferentes, e aí começa o
nosso calvário.

Para nós brasileiros, as pluralidades
são itens extremamente valorizados e fa-
zem com que a gente queira refletir essa
característica em todas as situações possí-
veis, e a marca é um prato cheio para isso.
Enquanto isso, os argentinos usaram o seu
lado cosmopolita, fazendo com que o re-
sultado da sua marca fosse algo que tradu-
zisse valor e seriedade, passando longe de
alegorias multicoloridas e discursos plu-
riculturais. Isso se chama objetividade, o
que claramente faltou ao Brasil.

Quando chegamos a um determinado
lugar, queremos ser reconhecidos como
pessoas confiáveis, sérias e inteligentes,
não como foliões multicoloridos, saltitan-
tes e manipuláveis. Concordo que a es-
sência de cada país deve ser um elemen-



to forte na marca, mas o foco principal,
neste caso, está na compreensão imediata
da identidade institucional de cada país
e não no seu retrato cultural e histórico,
traduzido por um símbolo gráfico.

As duas marcas foram vencedoras de
concursos públicos realizados em seus
países, o que, certamente, valoriza a con-
dição democrática, mas nem sempre ele-
ge o melhor resultado. No caso do Bra-
sil, a obra-tema de Burle Marx parece ter
"engessado" a capacidade criativa ao in-
vés de direcioná-la. Existem muitos pa-
íses com marcas que visam fortalecer e
fomentar suas relações comerciais no ex-
terior. Alguns tiveram marcas eleitas em
concursos, outras preferiram adotar obras
de artistas reconhecidos mundialmente,
como a Espanha. Isso demonstra clara-
mente que não há caminho certo ou er-
rado para a escolha de uma marca e que
o mais importante de tudo é que ela seja
adotada de forma plena pelo seu público,
gerando identificação, representatividade
e o melhor: defensores.

Sobre os autores
A marca Brasil é um dos resultados do

Plano Aquarela para o desenvolvimen-
to do turismo brasileiro e foi criada por
Kiko Farkas, da Máquina Estúdio. A marca
argentina foi vencedora de um concurso
onde participaram mais de 69 estúdios e o
vencedor foi Guilhermo Brea, da B|GB.

Os símbolos
As tarjas esvoaçantes refletem o DNA

da bandeira argentina, enquanto a vo-
cação multicultural, multicolorida, mul-
tirracial e multiformatada do Brasil nos
leva, cada vez mais, a tentar agradar a to-
dos o tempo todo, ai, ai, ai...

As cores
Desde os chapéus da Carmen Miran-

da nossa gama de cores é superior a de
todos os outros países. Se fôssemos co-
zinheiros, neste caso, teríamos usado
todos os temperos possíveis no mesmo
prato, urghh...

Sobre os tipos
No caso do Brasil, tantas cores, curvas

e formas extravagantes não deixaram es-
paço para uma tipografia com maior per-
sonalidade. No caso da Argentina, o fato
de não utilizarem a palavra toda em le-
tras maiúsculas, nem bold, demonstra
que em pelo menos um aspecto ganha-
mos deles: a auto-afirmação, e como pre-
cisamos dela. CD
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