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Como os estrangeiros veem o Brasil? Quais símbolos do País destacam-se no exterior? Quais 
palavras são associadas ao País? Estas e outras questões relacionadas à imagem do Brasil e 
dos brasileiros no exterior foram levantadas pela Embratur em um estudo desenvolvido junto a 
estrangeiros de vários países. Alguns dos resultados da pesquisa foram apresentados pela 
presidente da Embratur, Jeanine Pires, para representantes das agências e empresas que 
estão participando da concorrência pelo desenvolvimento do programa da marca dos jogos Rio 
2016. 
 
“Gostaríamos de compartilhar a importância e o poder da marca dos jogos, além da sua 
contribuição para o Brasil, com a grande exposição de mídia que as Olimpíadas trarão. A 
marca pode ajudar a melhorar e atualizar a imagem do Brasil perante o mundo”, ressaltou a 
presidente da Embratur antes de apresentar dados para embasar a construção da marca dos 
jogos do Rio. O Brasil já tem um grande destaque na América Latina. “No ranking de marcas 
da América Latina, o Brasil aparece em primeiro, o que significa que a visão da marca não é 
ruim, mas temos que agregar novos valores. E os jogos serão uma grande contribuição para 
isso”, alertou, lembrando que os jogos deixarão um legado para o Rio de Janeiro, mas que a 
imagem do Rio e do Brasil se confundem na cabeça dos estrangeiros. 
 
De acordo com o estudo, quando questionados sobre quais palavras são associadas ao Brasil, 
grande parte dos estrangeiros citou o povo brasileiro, o Rio de Janeiro e aspectos ligados à 
cultura. Já sobre os símbolos que são associados ao País, em primeiro lugar, foi citada a 
bandeira do Brasil. “Logo depois aparecem o Cristo Redentor, o futebol, o Corcovado e o Pão 
de Açúcar”, informou. A pesquisa levantou ainda adjetivos que vêm à mente dos estrangeiros 
quando pensam no Brasil. Foram citados termos como alegre, feliz, amigável, simpático, 
diversificado, miscigenado. “Todos os termos citados são associados ao povo brasileiro”, disse. 
A Embratur também quis saber quais produtos são relacionados ao País. Entre os itens citados 
tiveram destaque roupas, calçados, café, açúcar e, como não poderia faltar, a caipirinha, 
sucesso entre os estrangeiros. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 maio 2010, p. 20.  
 
 
 
 


