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“É recomendável ao Brasil 
controlar a própria imagem”
Especialista em nation branding, o professor da Universidade de Wharton Dave Reibstein  
discute como o País pode aproveitar o momento e construir uma marca perene   

Por JOnas furtadO jfurtado@grupomm.com.br

Professor de marketing da Universidade 
Wharton, na Pensilvânia (EUA), e vice-

presidente financeiro da Associação Ame-
ricana de Marketing, Dave Reibs tein es-
tá com a sua sempre movimentada agen-
da ainda mais ocupada do que o usual. 

Pesquisador inveterado, Reibstein 
trabalha atualmente no aprimoramento 
de um índice de marca para as nações, 
com o objetivo de nortear investidores 
sobre as melhores possibilidades para 
aplicar seus recursos. 

Além de dar palestra no Insper, em São 
Paulo, o professor de Wharton, uma das 
mais respeitadas escolas de negócios do 
mundo, também falou a funcionários de 
empresas, como o Google, e sócios de um 
graúdo fundo de investimento, cujo no-
me ele prefere manter em sigilo.

O BRASIL, VISTO DE FORA

Do ponto de vista de um consumi-
dor ou um turista, é a imagem de um 
país belo, com as praias do Rio, as belas 
mulheres, o clima agradável. Mas tam-
bém há os problemas com segurança a 
rondar esses cenários. Já para os inves-
tidores, o Brasil tem sido visto como um 
país  de possibilidades. O potencial sem-
pre existiu, mas nunca com uma esta-
bilidade que justificasse atrair para cá 

grandes investimentos, e isso tem mu-
dado drasticamente. De repente, o País 
tem crescido rapidamente, e a percepção 
tem passado para a de uma terra rica em 
recursos naturais, com desenvolvimen-
to econômico acelerado, na qual vale a 
pena investir. De certa forma, a crise fi-
nanceira global ajudou a melhorar a ima-
gem brasileira perante o mundo porque 
uma das coisas que não estiveram ame-
açadas foi a existência de recursos natu-
rais. Na verdade, esses recursos ficaram 
ainda mais valorizados, o que ajudou a 
elevar a imagem do Brasil. 

PERCEPÇÕES DISTINTAS

O clima, a geografia, o povo, as ativi-
dades comerciais: tudo isso influencia 
a forma como o resto do mundo enxer-
ga um país. Mas é preciso ressaltar que 
o valor de uma marca está na cabeça de 
cada indivíduo. A marca BMW pode sig-
nificar algo para você e não necessaria-
mente o mesmo para mim. A marca de 
um País pode ter um significado para 
investidores e outro para turistas. Para 
os turistas, a mais importante influência 
talvez seja o clima. No caso dos investi-
dores, provavelmente será o clima eco-
nômico, a estabilidade, a oportunidade 
de formar parcerias para crescer, a aber-

tura para investimentos estrangeiros, as 
intenções de se desenvolver tecnologia 
proprietária. Todos esses aspectos de-
vem ser levados em conta para a cons-
trução de um índice que retrate a marca 
de um país a investidores. Mas há uma 
diferença de percepção mesmo dentre 
os grupos de investidores. Os chineses 
provavelmente veem o Brasil como uma 
terra rica em matérias-primas, que po-
dem ser compradas e usadas para a pro-
dução de manufaturados a ser vendidos 
na China e exportados a outros países. 
Acho que os Estados Unidos enxergam 
o Brasil não apenas como um território 
para extração, mas como um potencial 
parceiro para negócios. O Brasil tem po-
tencial para desenvolver esses recursos 
por aqui, transformando-os em produ-
tos de valor agregado a serem vendidos 
ao resto do mundo. 

O CONTROLE DA IMAGEM

Um país tem sua imagem.  Indepen-
dentemente de as pessoas trabalharem 
esse aspecto, de haver esforços nesse 
sentido, isso ocorre naturalmente. Ain-
da que não haja o interesse em lapidar 
e melhorar essa imagem, ela já existe — 
em parte por conta do que o País pro-
duz, em parte por conta das mensagens 

transmitidas. A questão é que talvez seja 
bom ter o controle sobre essa imagem. O 
Brasil tem controle, por exemplo, sobre 
a sua imagem em relação às questões de 
segurança. É possível colocar em prática 
estratégias para reduzir os crimes, incre-
mentar a presença de policiais pela rua, 
comunicar publicamente essas ações, 
mostrando o Brasil como um país seguro, 
além de outras ações. Resumindo, você 
pode controlar essa imagem ou apenas 
deixar as coisas acontecerem. Mas é re-
comendável tentar controlar.

MARCA GUARDA-CHUVA

O Brasil, de certa forma, funciona 
como uma marca guarda-chuva a to-
dos os produtos brasileiros. E há outro 
guarda-chuva sobre o País, que são os 
Brics, que se mostrou uma marca extre-
mamente bem-sucedida. Os investido-
res do mundo inteiro estão de olho em 
oportunidades nos países em desenvol-
vimento, especialmente os Brics. Ainda 
que haja muitas diferenças entre Bra-
sil e Rússia, a imagem que a marca dos 
Brics emana é a de crescentes oportu-
nidades. Agora que o Brasil se tornou 
uma economia forte e independente, 
em algum momento próximo, será bom 
para o Brasil desenvolver uma identida-
de própria à parte, e destacar-se (dos 
Brics). Por conta de sua maior abertura, 
a facilidade para fazer negócios aqui é 
potencialmente superior à encontrada 
na Rússia, na China e na Índia. Os in-
vestidores levarão em conta a estabili-
dade de governo, algo que afeta a ima-
gem da Rússia, por exemplo. Quais as 
possibilidades de investir em proprie-
dades que podem vir a ser privatizadas 
pelo governo? Ou, em relação à China, 
quais as chances de conseguir ficar com 
a maior parte dos lucros dos investimen-
tos feitos por lá? Nesse ponto, a imagem 
tem muito a ver com as políticas de go-
verno e a estabilidade dessas nações. E 
essa marca terá impacto sobre todas as 
indústrias do País.

COPA DO MUNDO E OLÍMPIADA

Esses eventos têm todo o potencial 
para aprimorar a imagem de um país e 
revelar novas nuances. Aconteceu com 
a África. Quanto ao Brasil, a maioria 
das pessoas mundo afora ainda convi-
ve com aquela imagem exótica de lin-
das praias. Milhões de pessoas conse-
guirão conhecer mais e saber mais so-
bre o Brasil de verdade, mas há riscos. 
Se a infraestrutura entrar em colapso 
ou se houver problemas de segurança, 
isso certamente prejudicará a imagem. 
Mas acredito que será um sucesso es-
trondoso. O foco estará no futebol. O 
que acontecer paralelo a isso, nas cida-
des ou nos aeroportos... Bem, o futebol 
continuará prevalecendo. Haverá uma 
energia muito positiva associada aos 
jogos, isso se estenderá para a imagem 
do País como um todo, influenciando 
a percepção que o mundo tem do Bra-
sil. O futebol é uma parte importante do 
Brasil como marca. Há nações que são 
muito orgulhosas. E ser a sede de uma 
Copa do Mundo acrescenta muito ao 
orgulho dessas nações. Isso é sentido 
não apenas internamente, mas externa-
mente também. Os eventos esportivos 
injetarão um nível tão alto de confian-
ça (aos brasileiros) que os outros países 
também passarão a se sentir confiantes 
em relação ao Brasil.

Para Reibstein, que também é vice-presidente da Associação Americana de Marketing, os eventos esportivos serão uma “injeção de orgulho” nos brasileiros
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