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O Rio de Janeiro continua lindo?
Como as manifestações, a Copa das Confederações e a Jornada Mundial
da Juventude afetaram (ou não) a imagem da capital carioca
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lecer a sua agenda? Londres teve, Africa
do Sul também, China, não porque não
tem espaço para isso”, avalia.
Daniela Bianchi, diretora executiva
da Interbrand, lembra que o Rio sempre foi um ícone, bastante ligado à marca Brasil. “Muito comumente a imagem
escolhida para representar o Brasil lá
fora é a do Rio: o Cristo, a praia de Copacabana ou o Pão de Açúcar. Ninguém
fica imune ao Rio. A cidade é um caldeirão democrático por uma série de
atributos e percepções. Por conta disso tudo o Rio é um ícone da retomada
do País, da euforia, do resgate da autoestima, da economia, tudo muito posi-

Daniela Bianchi, da Interbrand
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“Muito comumente a imagem
escolhida para representar o
Brasil lá fora é a do Rio: o Cristo,
a praia de Copacabana ou o Pão
de Açúcar. Ninguém fica imune
ao Rio. A cidade é um caldeirão
democrático por uma série de
atributos e percepções”

tivo. Era um efeito quase ufanista por
um lado”, classifica.
A executiva acrescenta que, para quem
trabalha com marca, igual a ela, houve
uma preocupação com o tom das colocações que estavam sendo feitas em relação ao Rio de Janeiro. “É preciso fazer
antes de comunicar e sentimos que talvez a marca Brasil ou o Rio estavam comunicando muito antes de mostrar uma
série de questões”, ressalta.
Ela diz que não tem um estudo que
comprove os efeitos dos últimos eventos no Rio, mas, se pensar sob a ótica
de uma marca forte, o essencial é ter
a capacidade de resposta, olhar mo-

ANDRÉ VALENTIM
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om obras a todo vapor pela cidade
para receber a Copa do Mundo e as
Olimpíadas, o Rio de Janeiro tem visto
a sua rotina modificada, por tapumes e
vias fechadas. Porém este ano, em particular, outros fatores interferiram na rotina da cidade, que recebeu alguns jogos da Copa das Confederações; além
da Jornada Mundial da Juventude, que
levou o papa à cidade; e uma série de
manifestações populares, das mais diversas dimensões, que continuam acontecendo e alterando a vida dos moradores. Mas como estes acontecimentos afetaram a imagem da cidade? A percepção
geral sobre a capital carioca, que reconhecidamente estava em curva ascendente, mudou? Como ficou a “marca”
Rio depois disso tudo?
“Talvez as manifestações tenham baixado um pouco a bola. Estávamos vivendo
um momento de alto astral contagiante,
e talvez tenhamos ido mais para o chão.
Mas, daí a dizer que isso afetou a imagem
ou a percepção do Rio, eu não sei dizer ao
certo”, comenta André Eppinghaus, sócio
e diretor de criação da Prole, agência que
atende tanto o governo do Rio de Janeiro quanto a Prefeitura. Ele informa inclusive que há uma coordenadoria na prefeitura do Rio que trabalha justamente a
imagem da cidade no exterior e está desenvolvendo uma pesquisa para levantar
como está sendo vista.
“O que aconteceu foi mais prejudicial para a imagem dos governantes do
Brasil do que para o Brasil propriamente dito. Claro que tanto a Fifa quanto o
COI (Comitê Olímpico Internacional)
agora dizem que estão muito preocupados com o que vai acontecer com o
País, mas todos lugares do mundo que
receberam eventos desta natureza tiveram este tipo de protesto. Como imaginar que tendo Copa e Olimpíada não vai
haver gente querendo aproveitar esses
momentos de visibilidade para estabe-
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Ações de mobiliário urbano, com patrocínio do Santander, valorizam amor pela cidade

a

Plataforma Rio Eu Te Amo, de O Boticário, já distribuiu flores para cinco mil pessoas

Obras para as Olimpíadas de 2016, como esta na Praça Mauá, modificam a rotina da cidade
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“Até porque isso aquece a economia local, mas o modelo está errado. O que está
sendo usado não é sustentável e não gera
reputação de marca”, considera.
Ela lembra que um dos quesitos para
ganhar os Jogos Olímpicos era a aceitação, o desejo da população pela realização dos jogos na cidade. “Isso não
estava na pauta à toa. Uma população
insatisfeita desestrutura um dos principais objetivos do evento que é deixar um legado para a cidade. Legado é
uma palavra que entrou na moda, mas
o conceito refere-se a algo que precisa
ser valorizado pela população local, ou
não faz sentido”, coloca.
De acordo com a pesquisadora, não
é possível construir uma marca de cidade baseada apenas em estereótipos, e
ela não fala da “mulata” e do “malandro”,
mas de estereótipos modernos: “carioca
está sempre de bem com a vida” e “aqui
se junta trabalho e lazer”. “O Rio é uma cidade como todas as outras. Em especial,
temos uma linda paisagem, mas todos os
outros problemas de uma metrópole em
um país em desenvolvimento: pobreza,
desigualdade, violência, dificuldade de
mobilidade urbana etc.”, observa.
A pesquisadora destaca que, quando
se constrói uma marca de cidade ancorada em estereótipos, perde-se sua dimensão mais importante que é a representatividade da população local.
“Devemos nos perguntar: queremos
uma marca Rio que represente o lugar
com todas as suas diversidades e as pessoas que moram aqui ou uma marca só
para ‘turista ver’?”, enfatiza.
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de quem tem de ir trabalhar”, aponta.
Segundo ela, o caminho a ser construído deveria ser semelhante ao das marcas corporativas, que trabalham suas reputações com uma boa gestão e se aproximando de seus stakeholders. “Fazendo
uma analogia com marcas de cidades, entre outros elementos, para ter reputação
precisa de uma política pública de gestão
participativa”, comenta.
Patrícia faz questão de deixar claro que
não é contra o Rio sediar grandes eventos.

a

Para ela, os eventos que projetam a
cidade nesse mercado global não são
para o carioca. “O preço dos ingressos
exclui grande parte da população local.
Nos dias da Jornada, o metrô só funcionou para os que tinham o passe do
evento. A população não podia usar o
transporte ‘público’. Na Copa das Confederações, todo o entorno do Maracanã
e parte da Tijuca ficaram fechados. Ou
seja, retirou da população o direito de
ir e vir. As obras atrapalham o dia a dia
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Falta de aderência
Patrícia Reis, professora e pesquisadora da ESPM Rio, acha que é necessário
compreender as variáveis que envolvem
a construção e a gestão de uma marca
de cidade. “As manifestações refletem
a falta de aderência, de aproximação,
de participação da população na gestão e, consequentemente, na construção da identidade da marca da cidade”, acredita.

Marca RJ foi sugestão da Prole: afirmação de valores e atributos do Estado

siv

vimentos e reagir de forma constante
e rápida para evoluir e renovar. “Entre
os principais pontos que olhamos para entender se uma marca é forte ou
não é a questão da relevância. O Rio é
relevante, ninguém fica indiferente ao
Rio. É um lugar diferente, com natureza
exuberante, organização superinteressante, com contrastes presentes, está no
imaginário das pessoas. O Rio é o ponto de entrada e de partida do País”, fala.
Para a diretora da Interbrand, agora é
hora de capitalizar o que é positivo. “Uma
das grandes questões do Rio sempre foi
justamente a convivência democrática entre contrastes da cidade. A violência sempre esteve presente, a opressão, também,
mas ninguém nunca deixou de olhar e se
desbundar com a natureza, a música, a
doçura da cidade, a bossa, a simpatia e
os milhões de atributos. Sempre houve
uma convivência entre extremos no Rio.
Não me causa muita estranheza algumas
destas questões que tivemos com os protestos de um lado e a cidade como grande palco destes eventos. Isso sempre foi
o Rio”, argumenta.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 22-23, 30 set. 2013.
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