
B
randing não é simplesmente
um logo, um slogan ou um me-
ro anúncio. A disciplina de
branding, gestão estratégico-
criativa de marca, consiste nu-
ma ferramenta de gestão de ne-

gócio, que auxilia gestores de marcas,
negócios ou até países a reposicionar
suas imagens junto ao seu público in-
terno, bem como a comunidade inter-
nacional. É uma prática cada vez mais
em evidência.

Normalmente, uma iniciativa de
branding de países é liderada por uma
política diplomática, tendo como objeti-
vo principal criar planos de ações estra-
tégicas governamentais e privadas para
elevar a reputação de um país, atraindo
mais capital estrangeiro, turismo, inves-
timento, alianças estratégicas, talento e
mão de obra qualificada, para a expan-
são de seu poder de influência.

Entretanto, a prática permanece regi-
da pela premissa básica de total consis-
tência entre discurso e prática, ou seja,
a entrega contínua de uma promessa ali-
nhada tanto com o público interno
quanto com o público externo. Do con-
trário, a falta de credibilidade levará à
insatisfação e descrédito da marca jun-
to ao mercado. Infelizmente, foi o que
vimos acontecer recentemente.

A marca Brasil, por exemplo, sempre
esteve ligada a Copacabana, praia, Pelé,
futebol, samba, Carnaval, Havaianas,
alegria, hospitalidade, grandes contras-
tes sociais, pobreza e criminalidade.

Porém, a partir de novembro de
2009, uma nova imagem do Brasil, cons-
truída durante a Era Lula, passou a ser
reconhecida. Chegamos a um novo pa-
tamar de estabilidade. A imagem do Bra-
sil passou a denotar pujança econômi-
ca, confiança e crescimento com os
anúncios da descoberta do pré-sal e es-
colha como sede da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016. Foi refor-
çada a entrega da promessa do “Brasil
do Futuro”, com planos de estímulo ao
investimento privado na infraestrutura
para gerar desenvolvimento urbano e
social para conforto dos turistas e real
“melhoria” de vida dos cidadãos.

Mas, nos quatro anos seguintes re-
visões foram anunciadas em meio a
duras críticas por parte da FIFA. O Go-
verno Federal precisou “ajustar” suas
promessas. Assumiu parte do investi-
mento para a realização das obras e

desvirtuou milhões dos cofres públi-
cos para a construção de estádios em
detrimento da prioridade de todo go-
verno, que é melhorar a qualidade de
vida da nação. Ecoaram, então, as ma-
nifestações populares em várias cida-
des. O povo estava insatisfeito e indig-
nado com a falta da entrega da pro-
messa do “Brasil do Futuro”. Não hou-
ve consistência entre discurso e práti-
ca e a imagem “vendida” não satisfa-
zia mais.

O Brasil voltou a se definir por um ce-
nário de inflação em ascensão, alta do
dólar, pífio crescimento econômico, ba-
lança comercial deficitária, baixo de-
sempenho da indústria, pesada dívida
pública, corrupção, impunidade, alto
custo de vida e de tributação, alta crimi-
nalidade, decadência do sistema públi-
co de saúde e educação.

Resultado: a população entendeu
que faltou fair-play por parte dos em-
baixadores da marca. O branding foi en-
tendido como propaganda, sem entre-
ga do mínimo da promessa em prol do

bem comum para a construção de um
Brasil, e de uma marca, mais forte.

Assim, várias marcas saíram perden-
do: Dilma Rousseff, Lula, PT e a mais im-
portante, BRASIL, que sentiu o efeito
do descrédito imediatamente. Uma ava-
lanche de notícias negativas na impren-
sa de todo o mundo, o mercado de capi-
tais batendo em retirada, a forte queda
da Bovespa, o congelamento do investi-
mento estrangeiro e o tombo no nível
de aprovação do governo.

De todo modo, assim como no fim a
SeleçãoBrasileiravenceuaCopadasCon-
federações 2013, a crítica, o protesto, a
união, o trabalho duro e a alegria do dia a
diadoscidadãosbrasileirosé que nosmo-
ve nadireção da entrega de uma promes-
sa feita por nós a nós mesmos, de um dia
nos tornarmos uma super marca: Brasil,
forte, relevante, crível e sustentável, com
o verdadeiro orgulho de ser brasileiro.
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A população entendeu que
faltou fair-play por parte
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entendido como
propaganda, sem entrega
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Mundo, p. 30.




