
té tempos atrás, um bra
sileiro que passasse me
ses no exterior e se dis
pusesse a distribuir lem

brancinhas aos amigos que acumulou 
no período possivelmente seria assedia
do com pedidos pela camisa da Seleção 
ou, talvez, CD com sambas-enredos do 
Carnaval carioca. Não foi o que aconte
ceu com a jornalista Cecília Cavalcanti 
quando foi fazer pós-graduação em Bar
celona, entre 2008 e 2010.O produto na
cional mais cobiçado por seus colegas 
eram seus chinelos coloridos. "Distribui 
aos meus amigos uns cinco pares de Ha
vaianas", relembra. 

A experiência de Cecília ilustra uma 
transformação da imagem do Brasil. 
Nos últimos anos, avanços em diversas 
áreas atraíram a atenção de políticos, 
pesquisadores, investidores e turistas 
estrangeiros. A estabilização da infla
ção, a abertura do mercado, as eleições 
sucessivas e incontroversas, os progra
mas sociais elogiados pela ONU, o au
mento do número de multinacionais, a 
participação frequente em fóruns glo
bais de decisão, o aumento da compe
titividade das empresas nacionais, a ex
pansão econômica, a participação de 
delegações em incontáveis eventos cul
turais e de promoção comercial - inú-
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meros fatores têm levado o país a ocu
par espaços de destaque na mídia e nos 
debates internacionais. Samba, futebol 
e praias, e mesmo Amazônia, violên
cia, impostos e burocracia, ainda fazem 
parte da visão que se tem do Brasil lá 
fora. Porém, em frequência bem maior 
que há décadas, os temas envolvendo a 
realidade brasileira não são mais ape
nas esses. 

0 monitoramento diário que a Secre
taria de Comunicação Social da Presi
dência começou a fazer em 2009, por 
exemplo, mostra que as menções ao 
país na imprensa estrangeira vêm au
mentando (veja quadro nesta página) e 
são predominantemente positivas (em 
torno de 70%). 

TENDÊNCIA O processo está ligado 
ao fortalecimento dos emergentes, so
bretudo depois da crise de 2008, que 
castigou mais intensamente os desen
volvidos. Num encontro histórico em 
setembro de 2009, por exemplo, foi es
tabelecido que o G8 (formado por EUA, 
Japão, Alemanha, França, Reino Unido, 
Itália, Canadá e Rússia) seria substituí
do pelo G20 (no qual o Brasil está inclu
ído) como principal conselho econômi
co mundial. No mesmo sentido, o país 
abocanhou mais cotas no Fundo Mone
tário Internacional (FMI) em 2010 e se 
tornou uma das dez nações com mais 
influência na instituição - algo previ
sível quando se ostenta o sexto maior 
Produto Interno Bruto (PIB) do mundo. 

Os números do comércio exterior 
também confirmam a tendência. A 
corrente de comércio brasileira (soma 
das exportações e das importações) não 
ultrapassava US$ 10 bilhões até 1970. 
O valor chegou a US$ 43,1 bilhões em 
1980, subiu para US$ 52,1 bilhões em 
1990 e US$ 111 bilhões em 2000. No 
ano passado, alcançou o recorde de US$ 
482 bilhões. 

"É notável a diferença de reconhe
cimento do Brasil em relação a muitos 

anos atrás", resume José Moulin, dire
tor de projetos da Brasil Investimentos 
& Negócios (Brain), instituição capitane
ada pela Associação Brasileira das En
tidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (Anbima), BM&FBovespa e Fe
deração Brasileira da Bancos (Febraban), 
criada com o objetivo consolidar o país 
como polo de investimentos e negócios. 

O aporte em tecnologia (destacando-
-se setores como aeroespacial, petróleo 
e gás, energias renováveis e agropecu
ária) teve peso igualmente importan
te. "O produto made in Brazil era visto 
como tropical, agrícola ou da selva. Mas 
o lado de tecnologia, como a Embraer, 
e da sofisticação, como o design dos ir
mãos Campana, vem chamando muita 
atenção", avalia Moulin. Não por acaso, 
de 2010 para 2011, o país ultrapassou 
nações como a Índia e subiu para a 47a 

posição no Índice Global de Inovação, 
elaborado pelo instituto europeu Inse-
ad e pela Organização Mundial de Pro
priedade Intelectual. 

Para quem planeja se lançar no mer
cado exterior, este é um bom momento. 
"Estamos constatando que não há uma 
imagem negativa do país no exterior. 
Isso faz com que as pessoas estejam sem
pre abertas a experimentar nossos pro
dutos", conta Andreia Gentilini Milan, 
gerente do projeto Wines of Brasil, criado 
para alavancar as vendas externas de vi
nhos nacionais. "Os produtos brasileiros 
estão sendo muito bem aceitos devido à 
garantia de um país estável ecológica, 
política e economicamente, com os clien
tes tendo garantia de fornecimento dos 
produtos que estão adquirindo", diz o ge
rente de exportação Rodrigo de Jesus, da 
Marbrasa Mármores e Granitos, empresa 
capixaba que tem escritórios em Miami, 
Londres e Xiamen (China). 

"A melhoria da imagem do Brasil 
se transfere para os produtos. O va
lor agregado de ser um made in Brazil 
hoje é muito maior do que antes", ar
remata Moulin. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2212, p. 86-87, 4 abr. 2012.




