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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. 
 
Internet deve ser aliada da TV 
 
A internet deve ser utilizada de modo integrado com campanhas na TV aberta, e as novas 
mídias não irão extinguir os meios tradicionais. 
 
Esses foram os principais tópicos abordados na mesa “Publicidade em nova fase”, apresentada 
pela agência Africa e pela Editora Referência no Cilic (Congresso Internacional de Líderes da 
Comunicação). A primeira edição do evento reuniu executivos do mundo todo em São Paulo 
para discutir os desafios e oportunidades da marca Brasil. O Cilic teve patrocínio da Heineken 
Brasil e apoio do propmark. 
 
Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência, acredita que as tecnologias mudam, 
mas os meios permanecem. “A publicidade, por ser uma atividade de vanguarda, está sempre 
em nova fase. As mídias não desaparecem, apenas se integram a novas realidades. A 
publicidade evolui porque a sociedade evolui”. 
 
Ferrenttini destacou as mudanças pelas quais a publicidade passou nos últimos anos, desde o 
merchandising na época do rádio até o marketing na web, ressaltando sua capacidade de 
adaptação às novas tecnologias. “A publicidade sempre acompanhou as mudanças 
tecnológicas. O que ocorre atualmente é que o tempo entre uma transformação e outra é 
menor”, afirmou. 
 
Marcio Santoro, presidente da Africa, destacou como a TV aberta pode ser utilizada de modo 
integrado com a internet. “As pessoas estão vendo cada vez mais TV, só que de modo 
diferente”, apontou. O executivo apresentou o case da Brahma, no qual internet era tema 
“proibido” até há dois anos. Em março, foi criada a campanha “Zeca na Rede” na TV aberta, 
satirizando o completo desconhecimento do garoto-propaganda sobre a web. Ao final de cada 
filme, Zeca Pagodinho convida os “brahmeiros” a conhecerem o hotsite da ação. “Tem que 
usar a mídia com a qual o consumidor da classe C está habituado, que é a TV aberta, para 
levá-lo à internet”, explicou. 
 
Santoro também destacou que o modo de obter audiência mudou. “Até há pouco tempo, 
comprava-se audiência. Hoje em dia, conquista-se. Não adianta colocar filme produzido para a 
TV no YouTube. É preciso criar conteúdo divertido ou relevante quando você vai para a web”. 
 
Evento discute on e off 
 
Uma campanha de sucesso precisa de ideias relevantes e pertinentes – onde veiculá-la é só 
uma questão de plataforma. Essas foram as duas principais conclusões da mesa “Marketing on 
e off” no Cilic (Congresso Internacional de Líderes da Comunicação), semana passada, em São 
Paulo. Mediado pelo jornalista Paulo Macedo, editor do propmark online, o debate contou com 
executivos da B!Ferraz, Bullet, Ketchum Digital e Salem. Os publicitários enfatizaram a 
integração cada vez maior entre os meios. “Se tudo é uma grande mídia, a discussão é sobre a 



ideia. Não importa o veículo, se é on ou off. O que importa é se o conteúdo é relevante”, 
apontou Fernando Figueiredo, presidente da Bullet. 
 
Pesquisa do Brand Science Institute, citada por Wallace Baldo, head da Ketchum Digital para 
América Latina, surpreende: 37% das ações de mídia social ainda falham. “Quando você vai 
avaliar o porquê, observa que 70% não tinham objetivos de negócios. Não teve resultado 
porque a ideia não foi avaliada. É preciso tomar cuidado para não fazer experimentação por 
experimentação”, alertou. 
 
Marcio Salem, presidente da Salem, destacou que as ações na web lembram as estratégias 
adotadas em marketing direto. “Antes, no marketing direto, conseguíamos abordar apenas 
alguns segmentos. Se queríamos falar de bens de consumo de massa, era muito difícil atingir 
target. Tínhamos ou mídia de massa ou segmentada para trabalharmos. Com o digital, as 
informações já estão nas redes sociais. O trabalho de levantar dados, sensibilizar o cliente a 
preencher informações e colocar numa base não existe mais. Essa é a grande mudança porque 
as informações já estão disponíveis, usuários as compartilham na web”. 
 
Já José Boralli, da B!Ferraz, destacou a importância da veracidade do diálogo para engajar 
consumidores. “Encontramos mais sucesso quando partimos de coisas realistas, do cotidiano 
das pessoas e trazemos para plataforma de comunicação, seja ela de massa ou digital”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 maio. 2011, p. 4 
 


