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l TÓQUIO. Os hotéis de Yangun
— antiga Rangun — andam lota-
dos de turistas, maravilhados
com a possibilidade de passear
por uma cidade onde os templos
budistas, com seus pagodes de
ouro, estão intocados e os prédi-
os coloniais ainda não abrigam
redes de fast-food americanas.
Mianmar, até o ano passado um
dos países mais isolados do
mundo, liberou o turismo — par-
te de uma série de mudanças
adotadas pela ditadura nos últi-
mos meses — mas precisa fazer
bem mais para provar que a
abertura política e econômica é
um caminho sem volta. O grande
teste acontece hoje, quando a
população elegerá 45 novos par-
lamentares numa eleição parcial
que, embora insuficiente para
mudar drasticamente os rumos
do país, está sendo acompanha-
da com esperanças pela comuni-
dade internacional.

Livre, Suu Kyi faz campanha
antes impensável na TV

Entre os candidatos está um
símbolo mundial de resistência e
luta pela democracia: Aung San
Suu Kyi, a líder da oposição que
passou a maior parte dos últi-
mos 20 anos em prisão domicili-
ar. A mulher que já foi compara-
da a Nelson Mandela e Mahatma
Gandhi temarrastadomultidões.
Sua eleição é dada como certa, a
não ser que haja fraudes. Os mili-
tares que governam a ex-colônia
britânica desde 1962 garantem
que o resultado, desta vez, será
respeitado. A última vez que o
partido opositor, a Liga Nacional
para a Democracia (LND), parti-
cipou de uma votação foi em
1990, mas sua ampla vitória foi ig-
norada, e a repressão, intensifi-
cada. Em 2010, o país realizou as
primeiras eleições legislativas

em duas décadas, mas o pleito
tambémfoiconsideradoumafar-
sa. Desde então, o presidente
Thein Sein — um general refor-
mado que classifica seu governo
como civil — adota reformas pa-
ra atrair investimentos.

Sein tenta mostrar aos Estados
Unidoseseusaliadosque jáého-
ra de suspender as sanções im-
postas a Mianmar, ex-Birmânia,
rica em recursos naturais, mas
transformada numa nação mise-
rável. Suu Kyi e outras centenas
depresospolíticos foramliberta-
dos em 2010, e a LND voltou a ser
oficialmente reconhecida. Medi-
das de liberalização da econo-
mia vêm sendo anunciadas, ne-
gociações de paz com minorias
rebeldes foram iniciadas, e res-
trições à imprensa, aliviadas.

Só uma parte mínima das 664
cadeiras do Parlamento, contro-
lado pelos generais, está em jo-
go. Mas ninguém duvida de que
o país, espremido entre Índia e
China, atravessa um momento
histórico, definido por alguns
analistas como “a perestroika
asiática” — uma referência ao
processo de abertura da antiga

União Soviética.
Suu Kyi fez uma campanha

até pouco tempo atrás impen-
sável na TV, e pôde falar em ca-
deia nacional. A LND afirma que
trechos de seu discurso foram
censurados e denunciou irregu-
laridades. Apesar dos proble-
mas, a Casa Branca e a União
Europeia sugeriram que, se a
votação for justa, Mianmar po-
de se livrar das sanções.

Para grupos de exilados, que
se referem à sua pátria como
Birmânia — por não aceitarem a
legitimidade do regime que mu-
dou o nome nome do país — as
reformas ainda são superficiais.

— As mudanças ainda não são
permanentes e irreversíveis. A li-
bertação de 500 presos políticos
foi um bom sinal, mas eles po-
dem ser presos a qualquer mo-
mento se desagradarem ao pre-
sidente. Negociações com rebel-
des também são bom sinal, mas
ofensivas militares continuam, o
que contradiz o processo de paz
— afirma o ex-prisioneiro políti-
co birmanês Aung Din, exilado
em Washington, onde dirige a
ONG US Campaign for Burma. n

Votação rumo à ‘perestroika birmanesa’
Eleição parlamentar parcial abre espaço à oposição em Mianmar e pode prenunciar fim de sanções internacionais
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A LÍDER OPOSITORA Aung San Suu Kyi faz um comício numa aldeia

l TÓQUIO. Irregularidades como a inclusão do
nome de pessoas mortas na lista de eleitores e
ataquesacandidatosdaoposição levaramAung
SanSuuKyiadeclararqueacampanhaemMian-
mar não foi justa. Ela não se disse disposta, no
entanto, a desistir de concorrer a uma vaga no
Parlamento, por acreditar que o mais importan-
te é fazer uma população oprimida despertar
politicamente e entender o que é democracia.
Ganhadora de um Nobel da Paz em1991, a dissi-
dente de 66 anos é uma peça-chave no caminho
das reformas. A comunidade internacional sem-
pre a consultou antes de tomar decisões sobre
seu país, e o governo sabe que, sem o apoio da
maior inimiga, não pode limpar sua imagem.

Filha de Aung San, um herói da independên-
cia birmanesa, Suu Kyi tinha 3 anos quando o
pai foi assassinado, em1949. Foi educada como
membro da elite, morou no exterior e formou-
se na Universidade de Oxford, onde conheceu
o marido, o inglês Michael Aris. Ela só voltou a
seu país em1988, quando aderiu ao movimento

democrático contra a ditadura militar. O regi-
me sempre negou o visto para Aris e os dois fi-
lhos do casal. Suu Kyi foi autorizada a visitá-los
em Londres, mas sabia que, se deixasse Mian-
mar, não poderia voltar. Seu marido morreu de
câncer, em1999, sem rever a mulher, e os filhos
cresceram sem a presença da mãe.

Autoridades se referem a ela como The
Lady, enquanto o povo nas ruas a chama de
Mamãe Suu. Durante a campanha, ela se tor-
nou mais flexível, apertando a mão do presi-
dente Thein Sein, mas tem sido criticada por
não apresentar claramente suas propostas.

— O grande desafio será Suu Kyi e a LND su-
perarem as irregularidades e adotarem uma
visão estratégica, enxergando o potencial
que a presença no Parlamento pode trazer.
Uma figura carismática como a dela poderia
ter uma influência que supera o número pe-
queno de cadeiras que seu partido deve ob-
ter — acredita Jim Della-Giacoma, diretor da
ONG International Crisis Group. (C.S)

Uma pedra no coturno dos generais
Opositora, chamada de Mamãe Suu, enfrentou regime longe da família

TRANSIÇÃO: Desde 2008, o país passa por
uma transição política de um regime militar
estabelecido em 1962 para uma democracia

GENERAL-PRESIDENTE: O presidente Thein
Sein é um militar nomeado pelo Parlamento
eleito em 2010, sem a oposição. Antes, o
país era governado por uma junta militar

PODER CIVIL LIMITADO: Constituição ainda
dá muitos poderes às Forças Armadas, como
a reserva de 25% dos assentos no
Parlamento e a possibilidade de assumir o
governo em casos considerados de
emergência

Experimento de democracia
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População abaixo
da linha da pobreza

54,5 milhões
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32%
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0,483 (baixo, sendo o máximo 1)
149º de 187 países

89% de budistas, com
minorias cristã e muçulmana

ABERTURA

ELEIÇÕES
RENOVAÇÃO PARCIAL: As eleições de hoje
renovarão 45 assentos (7% do Parlamento)

PLEITO LIVRE: Serão, porém, as primeiras
eleições consideradas livres no país desde
1990, com participação da oposição e a
presença de observadores internacionais

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS: Caso o processo
ocorra de forma transparente, EUA e União
Europeia avaliam remover algumas das
sanções econômicas que aplica a Mianmar

www.forumabario.com.br Valor da inscrição:
Associados da ABP, AMPRO RJ, ABAP RJ,
Grupo de Mídia RJ: R$ 550,00.
Associados da ABA: R$ 450,00.
Demais interessados: R$ 650,00.
Estudantes de graduação: R$ 350,00.

Local: Centro de Convenções do Barra Shopping
Av. das Américas, 4.666 – 3º Piso da Expansão
Centro Médico – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

10 DE ABRIL DE 2012

X FÓRUM
ABA RIO
DE BRANDING

09h00 / 09h05 – Abertura.
Sérgio Azevedo, Presidente da ABA RIO.

09h05 / 09h55 – Construir uma marca é fazer gestão de valor.
Stephan Younes, Gerente de Marcas e Comunicação do Grupo
Technos, Professor da ESPM Rio e Presidente dos Comitês de
Branding da ABA Nacional e da ABA RIO.

09h55 / 10h15 – Intervalo.

10h15 / 11h05 – Cultura da Inovação – Novos Paradigmas.
Charles Bezerra, Diretor Executivo da GAD`Innovation.

11h05 / 12h20 – Painel: Product Placement.
Antonio Jorge Alaby Pinheiro, Presidente do Grupo de Mídia Rio e
Sócio-fundador da Mídia 1 Comunicação.
Raul Santa Helena, Executivo de Contas da Gerência de Publicidade e
Promoções da Petrobras, Professor de Planejamento na ESPM e autor
do livro "Muito Além do Merchan - Como Enfrentar o Desafio de
Envolver as Novas Gerações de Consumidores".
Moderador: Stephan Younes.

12h20 / 13h50 – Almoço.

13h50 / 15h40 – Cases de sucesso I – Marcas novas
que surgem com força e consistência.
Rafael Liporace, Sócio-diretor da Biruta Idéias Mirabolantes.
Michel Jager, Sócio do Koni Store.
Rony Meisler, Sócio da Reserva.
Moderador: Duda Moncalvo, Sócio-diretor da agência Staff Brasil.

15h40 / 16h00 – Intervalo.

16h00 / 17h15 – Cases de sucesso II - Marcas Consagradas.
O desafio permanente de mantê-las fortes e saudáveis:

Case Metrô Rio: case pioneiro no Brasil de Sound Branding.
Zanna Lopes, Diretora Criativa da Zanna Sound.
Thiago Gadelha, Coordenador de Comunicação do Metrô Rio.

Case Souza Cruz: A Força de uma marca centenária.
Fernando Bomfiglio, Gerente de Comunicação e Planejamento
Estratégico da Souza Cruz.
Moderador: Stephan Younes.

17h15 / 18h00 – Afinal, a marca tem dono ou pertence
a um condomínio de stakeholders?
Rafael Sampaio, Vice-presidente da ABA Nacional e Diretor do Portal
da Propaganda.

Inclusos: Coffee-break e certificado de participação. O
conteúdo das palestras, liberado pelos palestrantes, será
disponibilizado para download em nosso site, a partir do
décimo dia útil após o evento.

Informações e Inscrições: 0800 12 45 88 | 21 2520-6976
www.aba.com.br | E-mail: eventos@aba.com.br
camila.abario@aba.com.br

10 ANOS
Objetivo
Debater e apresentar as melhores estratégias, táticas, técnicas e
ferramentas de branding, em um dia inteiro de palestras com
experientes profissionais do mercado, sob a ótica de gestores de
marcas. Serão apresentados diversos cases de sucesso de empresas
globais, nacionais e regionais, analisando as diversas etapas de
construção e fortalecimento das marcas.

Conheça a programação completa no site www.forumabario.com.br
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Text Box

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 abr. 2012, Economia, p. 46.




