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Uma pesquisa no noticiário estrangeiro sobre o Brasil mostra que o país vai ter de se esforçar 
para manter uma boa imagem no exterior nos próximos três meses. Levantamento da 
empresa Imagem Corporativa diz que 85% das 783 reportagens sobre o país de 12 influentes 
jornais estrangeiros apresentaram visões "positivas". Foram pesquisadas notícias publicadas 
entre 1º de julho e 30 de setembro sobre política e economia. Ou seja, ficaram de fora os 
conflitos entre policiais e traficantes que deixaram mais de 30 mortos na semana passada no 
Rio de Janeiro. Desde então, a violência motivou questionamentos até sobre a escolha do Rio 
como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. 
 
A principal conclusão da pesquisa foi que a importância do Brasil na política internacional foi 
seguidamente destacada. De acordo com o presidente da Imagem Corporativa, Ciro Dias Reis, 
o critério para classificar uma notícia como "positiva" foi o "tom elogioso das reportagens, 
agradavelmente surpreso". 
 
Ele avalia que as medidas anticíclicas adotadas pelo governo para estimular a economia foram 
abordadas nas reportagens como boas respostas do país à crise financeira. "O Brasil entrou no 
mapa de maneira positiva, porque se destacou a proteção que o país tinha em relação à crise", 
afirmou Reis. 
 
Foram analisadas reportagens dos britânicos "Financial Times" e "The Economist", dos 
americanos "The New York Times", "Washington Post" e "Wall Street Journal", do japonês 
"Asahi Shimbun", dos indianos "The Economic Times" e "Times of índia", do russo "RIA 
Novosti", do chinês "China Daily", do espanhol "El País", do chileno "El Mercúrio", do argentino 
"El Clarín" e do francês "Le Monde ". 
 
Do total de registros, a maioria (26%) se referia à importância do Brasil na política 
internacional, como integrante do G20 e do bloco Bric (Brasil, Rússia, índia e China). 
 
Cerca de 18% das notícias se referiam ao Brasil como local atraente para investimentos 
estrangeiros por causa da rápida recuperação econômica e das possibilidades abertas para 
exploração do petróleo na camada pré-sal do litoral. 
 
Quatro assuntos foram mais abordados por esses jornais nos últimos três meses, segundo o 
levantamento. Houve mais destaque para os escândalos do Senado, a evolução dos casos de 
gripe suína, o apoio do governo ao presidente deposto de Honduras Manuel Zelaya e a escolha 
do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. 
 
O único tema citado como "negativo" em todas as reportagens foi a crise do Senado, segundo 
os critérios da pesquisa. 
 
Visão estrangeira 
 
Há sete anos no Brasil, a correspodente da agência italiana de notícias Ansa, Alicia Martinez 
Pardies, chegou a questionar em entrevistas coletivas as medidas apresentadas pelo governo 
contra a crise. "Lembro de uma coletiva do. ministro da Fazenda [Guido Mantega] dizendo que 
o Brasil ia sair rapidamente da crise. Depois tivemos coletiva com o Carlos Lupi [ministro do 
Trabalho], quando correspondentes começaram a achar que essa coisa que tinha dito o 
ministro Mantega era verdade", afirmou. Radicada no Rio como presidente da Associação dos 
Correspondentes Estrangeiros da cidade, ela diz que a onda de violência já repercutiu 
negativamente lá fora. "A comunidade internacional fica interessada no que acontece aqui. 
Serão realizados dois eventos internacionais muito importantes [Olimpíada de 2016 e Copa de 
Futebol de 2014]". 
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