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"Foi dada a largada para o Grande Prêmio das Marcas. Nos últimos meses, diversas grandes 
marcas brasileiras se revitalizaram: passaram a ser marcas globais. A primeira foi a Vale; 
depois, vieram TAM, Varig, Votorantin e BMF-Bovespa. Mostram que a Marca, com M 
maiúsculo, não se constrói só com um logotipo. Não mais a Marca como coisa física, mas a 
Marca como relações simbólicas- o Branding completo. 
 
Nesse contexto, a marca Brasil se demonstra uma utopia. Tem relevância para os brasileiros, 
mas não para os consumidores globais. 
 
Marca Brasil é abstrata demais 
 
Se os milhões de dólares que a Marca Brasil vai exigir, durante 5 a 10 anos, forem deslocados 
para a promoção da importância de operar com Marcas Globais, aquelas eficazes no mercado 
externo, e se forem criados mecanismos de financiamento para projetos de Global Branding 
para as marcas brasileiras, talvez atinjamos resultados mais expressivos. Olhe em um 
supermercado, quantas das marcas brasileiras expostas têm condições de circularem fora do 
Brasil? Talvez, nenhuma. O simples bom senso mostra que, antes da Marca Brasil, precisamos 
globalizar as marcas do Brasil: torná-las eficazes para a competição global. Na medida em que 
as marcas brasileiras se tornem globais, será construída a marca Brasil, como uma marca 
auto-sustentável, a longo prazo: uma verdadeira pirâmide. Promover a marca de qualquer País 
é conseqüência da promoção das marcas desse País. O jogo é muito mais sutil que um simples 
logotipo. Fazer marca para turismo é fácil, mas fazer marca para agregar valor a produtos e 
outros serviços é bem mais complexo. 
 
Inovação, mais que marcas 
 
A Marca Brasil é uma hipermarca que se afirmará através da performance das marcas 
brasileiras, a ser reconhecida por seus consumidores. Aqueles que conhecem Vale, Petrobras, 
Embraer, Havaianas, Natura, CPM, Sadia, Lyptus-Aracruz e outras, com certeza, acreditam no 
potencial do produto brasileiro. O ovo vem depois da galinha. Antes disso, será apenas um 
logotipo e uma campanha publicitária "bonitinha, mas ordinária". Sem eficácia alguma, sem 
conteúdo para quase ninguém do mercado global. Além de marcas globais, nosso desafio é o 
da criação de produtos com maior valor agregado: com real conteúdo de inovação. Isto é 
muito mais complexo. Para ganhar competitividade global, o Brasil precisa de inovação. Criar 
produtos novos, com tecnologia e conceitos inovadores, capazes de transformar o mercado e 
transmitir o mais valor de uma marca forte, gerar lucros. As grandes marcas, como a 
Petrobras e a Embraer, que investem em inovações, são exceções. E se dão bem no contexto 
global. 
 
Sem inovações de produtos, como eixo estratégico, não tem sentido falar de Marca Brasil. Se 
surgir será uma natimorta. Ela não será mais que símbolo do velho. Sem a inovação, sem o 
novo, capaz de pescar o consumidor, não chegaremos à substância simbólica da Marca eficaz. 
 
Marca Brasil: idéias preliminares 
 
Não há como exprimir a Marca brasileira, esta super-marca que deveria vir de algum arquétipo 
inexistente. A Marca Brasil é e será a somatória irrepresentável de milhares de marcas 
brasileiras, todas Made in Brasil, com S, não com Z. O que existe em comum entre as marcas 
brasileiras capaz de exprimir-se em algum sinal de identidade, diferenciador, com 
exclusividade, é a origem das empresas, produtos ou serviços - apenas, ser brasileiro. Às 
marcas específicas podem beneficiar as outras marcas de um país, criam uma pré-aceitação 
positiva para preferir e consumir outros produtos, em um ciclo positivo. Porém, a recíproca não 
é verdadeira. A Marca Brasil, em si e por si só, jamais poderá ser estendida aos produtos do 
País se estes não possuírem valor próprio. 
 



No meu entender, perder tempo e dinheiro com esta natimorta e velhusca idéia "Marca Brasil" 
é puro risco e desperdício. E, por falar em risco, precisamos lembrar os riscos da Marca Brasil. 
Se acontecer algum acidente com um dos produtos desta Marca, provocando reações 
negativas, elas vão alastrar-se em cadeia, prejudicando todos os outros produtos do mesmo 
guarda-chuva. Perderemos bilhões de dólares por causa de um pequeno erro estratégico." 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 14.   
 
 

 
 


