
PPP é saída para promoção do país 
 
Falta de ação conjunta entre governo e empresas na divulgação e renovação da imagem do 
país no exterior pode prejudicar potencial gerador de negócios da Copa 
 
Os esforços em torno da promoção da imagem do Brasil no exterior passa pela união entre o 
setor público e o privado em torno de um projeto estratégico de divulgação. 
 
Para o mercado publicitário, uma solução aventada seria a constituição das famosas Parcerias 
Público-Privadas (PPP) em torno de um projeto unificado de promoção da marca Brasil. "Um 
grande trabalho deveria ser feito fruto de uma somatória de esforços do setor público com o 
privado, tendo as empresas como líderes nesse processo de comunicação", afirma o presidente 
da agência W/Brasil, Washington Olivetto. 
 
O modelo PPP, originalmente pensado para projetos de infraestratura do país, poderia ser 
avaliado para abraçar a área de serviços em comunicação. Na perspectiva de Marco Garcia, 
sócio-diretor da agência Rino IX, braço de marketing esportivo da agência Rino Com, as 
prestadoras de serviço de comunicação investiriam na elaboração de projetos de comunicação 
em torno da divulgação da imagem do país e ficariam responsáveis por trazer empresas e 
vender essas ações à marcas privadas, sendo remuneradas por isso. 
 
Segundo o publicitário Alexandre Gama, presidente da Neogama/BBH, o Brasil ainda não é 
profissional no posicionamento da sua imagem no exterior. "Somos um país de dimensões 
continentais com planos de comunicação estaduais", afirma Gama. 
 
Embora bem posicionamento no âmbito da economia mundial, Gama alerta que esse 
posicionamento do Brasil é diametralmente oposto ao trabalho de sua imagem no exterior. 
 
Para Olivetto o governo brasileiro não foi capaz de implementar uma estratégia de 
comunicação eficiente no mundo. Todos os aspectos positivos do país hoje se devem à 
mudanças que ocorreram na moda, nas artes plásticas e na própria política econômica. "O 
Brasil é hoje um beneficiário de estar na moda", afirma Olivetto. 
 
Esses atributos tornam o Brasil um atrativo interessante para uma elite intelectualizada do 
mundo, que aposta em viagens exóticas, mas não é capaz de atrair o turista comum. "Temos 
que deixar de ser exóticos para ganhar público habitue do país", afirma. 
 
Olivetto embasa seu discurso no sucesso das marcas nacionais no exterior. "A campanha das 
marcas brasileiras tem mais brilho do que qualquer campanha produzida pelo governo", afirma 
Olivetto. Ele se refere as campanhas criadas para promover a marca Grendene, cuja 
protagonista é a modelo Gisele Bündchen. A concorrente havaianas com ações criadas pela 
AlmapBBDO também se tornou febre no exterior como produto identificado ao Brasil. 
 
Marcelo Magalhães, diretor associado da agência Giacometti, responsável pela comunicação de 
Embratur e Apex, afirma que existe um projeto, estratégico das duas entidades que vem 
sendo feito e trazendo resultado para o turismo. Mas o problema na construção de uma marca 
Brasil que demanda mais investimentos dos que os feitos até aqui. "Criar marca internacional 
significa investimento de bilhões, o que é feito pelo setor privado", afirma Magalhães. 
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