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Quando foi criada pela Embratur, em 2005, a marca Brasil tinha o objetivo de promover a 
imagem do País em mercados estratégicos para fomentar o turismo. Quase seis anos depois, 
fortalecê-la é, antes de tudo, dar robustez para empresas brasileiras com operações no 
exterior. 
 
Ao entrarem no mercado internacional, companhias sentiram na pele o lado pejorativo da 
“brasilidade” exportada por anos para vender o País lá fora. Vale e Braskem, por exemplo, 
afirmam já ter encontrado algum tipo de dificuldade em suas operações internacionais devido 
a visões estereotipadas do Brasil. 
 
O tema virou preocupação corporativa na Vale em 2006, quando a mineradora adquiriu a 
canadense Inco, em sua primeira empreitada no mercado externo. A chegada da empresa 
brasileira teve boa repercussão na mídia local, mas a publicação de um artigo num jornal de 
Toronto, ilustrado com uma mulher negra em trajes de carnaval, chamou a atenção dos 
executivos da mineradora. 
 
“O maior entrave são os estereótipos”, afirmou Sergio Giá-como, diretor de comunicação 
corporativa da mineradora. “O capital simpatia que a marca Brasil carrega é bastante alto. Mas 
não se pode deixar que esse capital seja traduzido em samba, cachaça, sexo e carnaval. Eles 
não devem ofuscar atributos da indústria, como tecnologia e eficiência”, ressaltou o executivo. 
 
A Braskem enfrentou processo semelhante após associar-se ao grupo petroquímico mexicano 
Idesa, em 2009. “Quando você chega ao mercado internacional, há dúvida grande e muita 
desconfiança”, apontou Nelson Letaif, diretor de comunicação empresarial da Braskem. 
 
Não é apenas o desconforto com os tradicionais estereótipos o principal problema. A falta de 
investimento em uma marca internacional forte torna o País vulnerável no mercado externo. A 
imposição de barreiras não-tarifárias para a carne brasileira e boicotes a produtos altamente 
competitivos, como o etanol de cana-de-açúcar, são alguns dos movimentos que, amparados 
em campanhas internacionais, prejudicam o desempenho da indústria nacional, queixam-se os 
executivos. “A imagem nacional enfraquecida abre espaço para movimentos com objetivos 
pouco claros, que atendem aos interesses de seus patrocinadores”, destacou Flávio Castro, 
sócio-diretor da FSB Comunicações. 
 
Parcerias 
 
Na semana passada, entre os dias 9 e 10 de maio, executivos da comunicação global 
reuniram-se em São Paulo para a primeira edição do Cilic (Congresso Internacional de Líderes 
da Comunicação). O principal objetivo do evento foi discutir as oportunidades e os desafios da 
marca Brasil. Participaram 154 profissionais e 900 pessoas acompanharam os dois dias do 
congresso. “A marca Brasil é a imagem que levamos para o mercado internacional. O desafio 
maior é mostrar que não temos só samba e carnaval – elementos que devem ser valorizados , 
mas conceitos como tecnologia, avanço político e social precisam ser vistos pela comunidade 
global”, defendeu Josefá Vilarouca, idealizador e presidente do Cilic. 
 
No evento, César Ortiz, diretor de inteligência de mercado da Y&R, apresentou o estudo BAV 
(Brand Added Value), trabalho de pesquisa realizado pela agência em 44 países, sobre 20 mil 
marcas, em 130 categorias. Entre elas, avalia-se o desempenho das marcas corporativas dos 
países. Sobre a marca Brasil, a principal conclusão é de que sua imagem hoje é mais valiosa 
para o público interno, que a vê com prestígio. Mas, no mercado internacional, poucas 
mudanças são percebidas. “A visão de um país mais contemporâneo e desenvolvido só é 
percebida pelo brasileiro e por nichos no exterior, como grupos de investidores. A massa global 
ainda não enxerga o Brasil diferente do que fazia anos atrás”, revelou. 
 
O setor público tem se movimentado. Nos últimos anos, desde a edição do Plano Aquarela 
Marketing Turístico Internacional do Brasil e da criação da marca Brasil, em março de 2005, a 



Embratur empenhou-se no desenvolvimento de campanhas para divulgar aspectos mais 
sofisticados do País. “A Embratur parou de usar mulher na publicidade e passou a focar em 
áreas mais interessantes, como turismo gastronômico e arquitetônico. Hoje a marca Brasil 
chama a atenção para fatores positivos, como tecnologia e melhoria de índices sociais”, 
apontou Castro. 
 
No entanto, definir o que compete ao setor público e o que deve ser desenvolvido pela 
iniciativa privada ainda precisa ser amadurecido. Para o diretor de comunicação corporativa da 
Vale, é imprescindível que o governo trabalhe a imagem do País, criando a base sobre a qual o 
setor privado irá executar suas ações. “Sem o Estado desenvolver a ideia do que é a nossa 
identidade coletiva, não dá”, opinou Giácomo. “Precisamos assumir responsabilidades e 
mostrar que somos competentes para resolver nossos problemas. A Europa vem passando por 
crise há anos e continua exportando. É esse tipo de base que precisamos construir”, 
completou. 
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