
Marca Brasil é estimada em US$ 255 bilhões 
Juliana Welling 
 
Estimada em US$ 255 bilhões, o valor da marca Brasil ainda tem muito o que crescer. 
Atualmente o País ocupa a 22ª colocação no ranking mundial, que tem como base o 
levantamento do especialista em nation branding, o britânico Simon Anholt, que desde a 
década de 90 desenvolve ferramentas e estudos de branding dos países. O executivo faz 
palestra nesta segunda-feira e terça-feira (10 e 11) no evento “Brand Brasil 2010 – O valor da 
marca de um país”, em São Paulo, organizado pela Top Brands e ABA (Associação Brasileira de 
Anunciantes). 
 
Para Anholt, o Brasil deveria ocupar posição de mais destaque, já que se configura como a 
oitava economia do mundo com PIB (Produto Interno Bruto) superior a US$ 2 trilhões. E em 
relação aos  BRICs (bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia e China), o País é o 
“lanterninha” do grupo. “Perdemos até para o México, que está na 21ª posição. Nos BRICs, a 
China é a marca mais valiosa, estimada em US$ 1.121 trilhão, e ocupa a nona posição no 
ranking. Já a Rússia está em 12º, com US$ 800 bilhões, e a Índia em 17º, com valor de US$ 
359 bilhões”, disse o consultor Júlio Moreira, sócio da Top Brands Consultoria e Gestão de 
Marcas. 
 
Conforme o executivo, um dos fatores que contribuem para o posicionamento da China no 
ranking é o fato de o país ser detentor de marcas globais fortíssimas, entre elas, a Lenovo, 
considerada uma das brands mais fortes do mundo. “Além disso, vem surgindo uma classe 
média bastante interessante na China, e os investimentos em educação no país, 
principalmente em relação ao aprendizado do inglês, têm favorecido o valor de sua marca”, 
disse Moreira. 
 
Ainda tida como uma “nação admirável”, os Estados Unidos estão na liderança com valor de 
marca de US$ 19,735 trilhões. Conforme o sócio da Top Brands, o país continua atraindo a 
atenção dos imigrantes, e têm na indústria cinematográfica de Hollywood um importante pilar 
cultural. “Os valores americanos ainda despertam admiração. Mesmo com a governança do 
país em crise, os títulos do governo americano continuam sendo adquiridos. Os Estados Unidos 
são líderes em tecnologia, e não há nenhum país que tenha mais prêmios Nobel do que eles. 
Por essas razões, continuam na liderança”, enfatizou o executivo. 
 
Metodologia 
 
De acordo com o consultor, a metodologia desenvolvida por  Simon Anholt para definir o 
ranking das marcas mais valiosas tem como base seis pilares: exportação e marcas globais, 
governança, desenvolvimento cultural, pessoas, turismo e imigração intelectual e 
investimentos.  
A soma da pontuação de todos esses itens resulta no valor da marca de um país. Segundo 
Moreira, tal índice propicia, cada vez mais, a criação de riquezas para os seus cidadãos, 
auxiliando melhores resultados no comércio exterior. “Pode-se dizer que o valor de marca do 
Brasil equivale  a quatro vezes o valor da brand de Coca-Cola (estimada em US$ 68 bilhões). 
Ainda é  baixo. A Austrália, que não tem uma economia tão eficiente, está melhor no ranking”, 
afirmou Moreira. 
 
Em relação à exportação, por exemplo, nosso País retém uma má colocação já que exporta 
commodities e não produtos de valor agregado. “Temos poucas marcas globais como 
Havaianas e Embraer, por exemplo. O Brasil também não é forte em pesquisa e em geração de 
patentes. Tais desconhecimentos afetam o valor da marca”, explicou Moreira. 
 
Segundo o consultor, apesar das deficiências na área de exportação, marcas como Arezzo, 
Natura, Banco Itaú e Via Uno têm desenvolvido importantes trabalhos de internacionalização. 
De acordo com o executivo, o Brasil tem uma imagem bastante  “soft” no mercado 
internacional por estar relacionado a “símbolos” como Carnaval, samba, criatividade e alegria. 
“Isso ajuda na exportação de cosméticos, roupas e calçados, por exemplo. Mesmo assim 
temos de lutar contra certos estereótipos para não limitar o potencial do País”. 



 
No quesito governança, o sócio da Top Brands disse que o Brasil ainda reserva desconfianças 
dos investidores em relação a regras e fechamentros de contratos. “Mas o País vem 
respeitando as regras internacionais. O presidente Lula está, segundo a revista Time, entre as 
principais personalidades mundiais. Barack Obama também disse que Lula “é o cara”. Nosso 
panorama é diferente do da Venezuela, que vem enfrentando um sistema de governaça 
complicado”, complementou Moreira. 
 
Em desenvolvimento cultural, o Brasil é forte, já que possui um considerável celeiro cultural, 
artístico, musical e arquitetônico. “A bíblia do design mundial, a  revista Wallpaper, está 
apaixonada pelo Brasil”, ressaltou o consultor.   
 
Turismo 
 
Apesar do País ser visto pelos estrangeiros como uma região de pessoas amáveis, simpáticas e 
hospitaleiras – fatores essenciais, que estimulam a migração para o Brasil –, ainda necessita 
de maior investimento em educação, infraestrutura e minimização da violência para atrair mais 
turistas. “Temos atrações maravilhosas que ainda são mal vendidas. A Croácia recebe cerca de 
20 milhões de turistas por ano. Já o Brasil recebe 5 milhões. Ainda há muito o que evoluir”, 
destacou o sócio da Top Brands. Em relação ao quesito “imigração intelectual e investimentos”, 
que diz respeito à capacidade de atração de capital do comércio internacional, Moreira 
assegurou que o Brasil tem se destacado, embora ainda desperte desconfianças. 
 
Segundo ele, ao longo dos anos, a marca Brasil sofreu bastante em decorrência do 
crescimento da inflação. Conforme o executivo, nos últimos anos, esse panorama tem 
melhorado e ajudado o valor de marca do Brasil. “Estamos saindo de uma agenda negativa. O 
que preocupa é de que forma vamos entregar a Copa do Mundo (em 2014) e Olimpíadas (no 
ano de 2016) para que não seja um fiasco para a imagem do País”, disse Moreira. 
 
1. EUA – US$ 19.735 trilhões 
2. Japão –US$ 9.590 trilhões 
3. Alemanha – US$ 5.396 trilhões 
4. Reino Unido – US$ 3.560 trilhões 
5. França – US$ 3.168 trilhões 
6. Itália –US$ 2.787 trilhões 
7. Espanha US$ 1.604 trilhão 
8. Canadá – US$ 1.402 trilhão 
9. China – US$ 1.121 trilhão 
10. Austrália – US$ 930 bilhões 
22. Brasil – US$ 255 bilhões 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 maio 2010, p. 9.  


