
Marca' Brasil vale US$ 181 bi. EUA, US$ 17,8 tri
País fica na 22º posição em classificação geral sobre a imagem das nações. Reino Unido fica em 1º seguido da Suíça
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• LONDRES. Se fosse um pro-
duto, o Brasil estaria sobrando
nas prateleiras, ainda que não
fosse totalmente impopular en-
tre os consumidores. Na quarta
edição do Nations Brand Index
(NBI), uma extensa pesquisa
que avalia as percepções que a
população de um país tem so-
bre outro para avaliar o valor de
sua marcas, o Brasil ficou ape-
nas em 22º lugar na classifi-
cação geral, entre as 35 nações
avaliadas em quesitos políticos,
tecnológicos, históricos, econô-
micos, naturais e culturais.

O estudo é uma parceria do
consultor britânico Simon
Anholt com a Global Market
Insite, empresa de pesquisa de
mercado que ficou a cargo das
mais de 25 mil entrevistas ao
redor do mundo.

Divulgado mundialmente na
semana passada, o NBI, criado
no início de 2005 e cuja pe-
riodicidade é trimestral, pela
primeira vez traz uma estima-
tiva do valor econômico das
marcas. A brasileira está es-
timada em US$ 181 bilhões,
bem abaixo do patamar de US$
17,8 trilhões atribuído aos
EUA, que lideraram a lista de
valores. Na classificação geral,
porém, o Reino Unido ficou em
primeiro lugar, seguido da Suí-
ça e do Canadá — a queda
americana nesse ranking (os
EUA estão no 10- lugar) foi
atribuída à polarização de opi-
niões sobre o país. As outras
nações latino-americanas in-
cluídas na pesquisa foram Ar-
gentina (242) e México (27º).

Para consultor, Brasil está
abaixo do seu potencial
Embora tenha sido apontado

pelo público internacional co-
mo um dos países mais aco-
Ihedores e com grandes belezas

naturais, o Brasil ficou na parte
de baixo da lista em assuntos
como educação e qualificação
para o mercado de trabalho e o
quarteto formado por hones-
tidade, responsabilidade inter-
nacional, segurança e preocu-
pação ambiental. Na opinião do
próprio Anholt, um desempe-
nho muito abaixo do potencial
da marca verde-amarela.

— O Brasil tem uma das
marcas mais interessantes e
potencialmente poderosas,
pois é conhecida por prati-
camente todo o mundo, ainda
que com base em muitos cli-

chês. Só que é muito suba-
proveitada e impede que o
país seja levado mais a sério
no cenário internacional. De-
veria estar, no mínimo, entre
as dez primeiras do ranking —
afirma o consultor.

Em entrevista ao GLOBO,
Anholt explica sua teoria de que
alguns fundamentos do marke-
ting relacionados às marcas po-
dem ser aplicados a casos de
decisões governamentais, mas
se apressa em explicar que a
valorização de reputações não
se dá por meio de alardes ins-
titucionais. Para ele, slogans e

campanhas publicitárias gover-
namentais na maioria das vezes
são um mero desperdício de
dinheiro e um risco de perda de
confiança do público:

— Países não são sabão em
pó e não podem se fiar em
promoções. Reputação é um
conceito estritamente ligado ao
comportamento e, por isso,
boas decisões dos governantes
funcionam muito melhor que o
marketing, ainda que algumas
técnicas de estratégia gerencial
possam ser transferidas.

O inglês, há anos trabalhan-
do como consultor do governo

ANHOLT, O AUTOR da pesquisa

"O Brasil tem uma das
marcas mais

interessantes. Deveria
estar, no mínimo, entre

as dez primeiras "
SIMON ANHOLT, consultor

britânico e de pelo menos ou-
tros 20 países, incluindo na-
ções africanas, lembra o caso
da Eslovênia durante as ne-
gociações para a entrada na
União Européia. Embora fosse
percebida internacionalmente
como um país duramente afe-
tado pelo desmantelamento da
Iugoslávia, no início dos anos
90, a Eslovênia tinha um Pro-
duto Interno Bruto (PIB, con-
junto de riquezas produzidas
por uma nação) maior que o de
Grécia e Portugal, já integran-
tes do bloco europeu. O go-
verno esloveno cogitou criar

uma campanha publicitária mi-
lionária em revistas de circu-
lação internacional, mas aca-
bou persuadido a fazer melhor
uso do orçamento:

— Convenci as autoridades
eslovenas a usar metade do
dinheiro como ajuda econômi-
ca à Sérvia, justamente o velho
inimigo de guerra. Não só a
Eslovênia enfim conseguiu a
visibilidade que tanto queria
como ainda melhorou suas re-
lações com o atribulado vizi-
nho — lembra o consultor.

Brasileiros não colocaram
o próprio país em lº - lugar
De volta ao caso brasileiro,

Anholt ressalta que a questão
passa também pelo próprio
descrédito da população local.
Os cerca de mil brasileiros en-
trevistados colocaram o país
em quarto lugar numa auto-
avaliação sobre a marca verde-
amarela. Em contraste, os en-
trevistados dos 15 países do
topo da lista se colocaram em
primeiro lugar.

— É como se o Brasil tivesse
uma marca sem a credibili-
dade de seus próprios funcio-
nários. Não me parece coin-
cidência que os únicos países
fora dos 15 a terem suas po-
pulações valorizando as pró-
prias nações em primeiro lu-
gar foram índia e Irlanda, dois
dos que mais têm crescido.

Anholt avisa que não existe
solução mágica para o forta-
lecimento da marca de um
país, especialmente por causa
das características de cada na-
ção. Porém, ele enxerga no
Brasil uma falta de planeja-
mento a longo prazo que acaba
atrapalhando a propagação de
boas notícias:

— Um bom exemplo é como
passageiros europeus demo-
ram para acreditar quando in-
formados de que estão viajando
num aeronave da Embraer. •
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