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O ano de 2009 entrou para a história do Brasil como aquele em que o país ganhou destaque 
na cena internacional, confirmando-se como ator de peso em fóruns como o G20, que reúne as 
20 maiores economias desenvolvidas e emergentes. A nova imagem, carregada de otimismo, é 
resultado da conquista da estabilidade econômica ao longo dos últimos 15 anos e da 
conjuntura externa desenhada pela crise financeira global. 
 
Todo esse entusiasmo com o futuro brasileiro anunciado por empresários, economistas, líderes 
e até artistas estrangeiros coincide com o primeiro balanço anual de ações conjuntas de mídia 
institucional, promoção comercial e estímulo ao turismo estrangeiro tocadas pelo governo 
brasileiro. 
 
Dividida pelo tripé formado por Embratur, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) e diretoria internacional da Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República (Secom), a investida de Estado para promover a marca Brasil no 
mundo mobiliza milhares de profissionais, dos setores público e privado, e um investimento 
em 2009 estimado de R$ 100 milhões. Além desses órgãos, o Itamaraty tem especial papel de 
cooperação nesse esforço coletivo, com subsídios de núcleos de outros ministérios e de 
estatais. "Nossa prioridade é posicionar a imagem do Brasil como sendo a de uma grande 
democracia, estável social, política e economicamente", resume Rodrigo Baena Soares, diretor 
da área internacional da Secom. 
 
O diplomata, que completa em março um ano à frente do serviço inédito de promoção do 
Brasil junto a articulistas e repórteres estrangeiros, ressalta que seu trabalho não pode ser 
misturado com o da publicidade institucional. "Levamos informação sobre o Brasil para a 
imprensa internacional e formadores de opinião com agilidade e inteligência, realçando 
aspectos como meio ambiente e inovação", explica. A estruturação de sua diretoria, sob a 
supervisão do ministro Franklin Martins, da Comunicação Social, começou com o processo 
licitatório de R$ 15 milhões anuais, concluído no fim de 2008 e que selecionou a agência 
paulista CDN Corporativa, associada à americana Fleishman-Hillard, segunda maior de relações 
públicas no mundo. 
 
Radar global 
 
Dez jornalistas da Secom atendem diariamente a imprensa internacional, com foco nos 38 
principais veículos de comunicação das Américas, Europa e Ásia, como BBC, The Wall Street 
Journal, Financial Times, The New York Times, The Economist e Asahi Shimbun. A equipe 
contabiliza um total de 2,5 mil reportagens diferentes produzidas nos últimos 12 meses sobre 
o Brasil. "Até então, o governo contava só com iniciativas isoladas do Itamaraty, Apex e 
Embratur, algumas com apoio da iniciativa privada. Agora percebemos aumento em qualidade 
e quantidade da cobertura do país", afirma. Baena reconhece que ainda há estereótipos sobre 
o país no noticiário internacional, como terra do carnaval e do futebol, "mas isso está mudando 
para uma visão mais ampla", à medida que a economia avança e a diplomacia ganha altivez. 
 
A seção internacional da Secom sonda a exposição do Brasil, identificando focos de 
desinformação e espaços para divulgação, além do atendimento da imprensa. Ações extras 
envolvem seminários no exterior, convites para viagem de personalidades ao país, 
teleconferências com autoridades e blogs. O hotsite da delegação brasileira na Conferência do 
Clima, a COP15 (Dinamarca), recebeu, por exemplo, 37 mil acessos e ganhou 450 seguidores. 
"Até março, o Brasil vai ganhar ainda o seu portal de verdade na rede", avisa Rodrigo Baena. 
 



 
 

 
 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5. 


