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Depois de tantas imagens de canecas de cerveja, torcedores entusiasmados 
pintados de amarelo, vermelho e negro, será que a a Alemanha terá conseguido se 
vender como um país mais simpático com o futebol? "Não é apenas por sediar um 
evento esportivo como a Copa ou as Olimpíadas que uma cidade ou nação melhora 
a sua imagem. Sidney e Barcelona ficaram na história, mas Atenas foi esquecida. A 
cidade e o país têm de agir ativamente, se manifestar para agregar valor a sua 
marca. Não basta usar a mídia espontânea que ganha", diz o consultor inglês 
Simon Anholt. Divulgação  
   
Simon Anholt: "No Brasil, seria útil orientar o motorista de táxi a dar recibo"  
 
 
Ex-publicitário, Anholt assumiu a missão de fortalecer, como marcas, a imagem de 
cidades e países. Para isso, há um ano e meio, elaborou um questionário - 
respondido por uma base de 5 milhões de pessoas no mundo - para avaliar a 
imagem de 35 nações. Ele questionou governos específicos e nações vizinhas sobre 
setores como política, exportação, investimento, povo, cultura, turismo. Com essas 
respostas, elaborou o "Anholt Nation Brand Index" - um ranking dos países com 
imagem mais positiva e consistente no qual o Brasil ocupa o 22º lugar. O pódio 
está com a Inglaterra, seguida da Suíça, Canadá e Itália.  
 
A partir do ranking, ele presta consultoria para países que querem um upgrade na 
lista. Cerca de 20 países no mundo são clientes de Anholt, entre eles estão 
africanos e asiáticos além de organizações como as Nações Unidas. Mas o consultor 
avisa: o mundo leva até 10 anos para perceber a mudança na imagem de um país.  
 
Um caso atendido por Anholt é Botsuana. "É um país que está se desenvolvendo 
rapidamente com um governo democrático, mas por estar na África sofre de uma 
percepção negativa", diz o consultor. "Um dos trabalhos mais importantes dos 
governos nesse século 21 é implementar-se como marcas", diz ele que, na América 
do Sul, já trabalhou para o Equador.  
 
Valor: O branding das cidades não é movido pelo estereótipo que temos delas?  
 
Simon Anholt: Sim, tem muito a ver com o estereótipo. Com muita frequência são 
os clichês que geram percepções sobre um país e cidade. Por isso é tão importante 
que os governos se empenhem em ações.  
 
Valor: Como o sr. avalia a imagem do Brasil? ?  
 
Anholt: O Brasil é percebido como um país em separado da América do Sul. Tem 
uma marca muito forte relacionada à natureza, mas ainda não sabe como tirar 
proveito disso. Além disso, o país tem uma indústria criativa potente, mas não 
consegue exportá-la. Os europeus não sabem que alguns dos aviões nos quais eles 
voam são da Embraer. Falta aos brasileiros comunicar que eles são sérios nos 
negócios. É uma pena que marcas como Forum e O Boticário não sejam conhecidas 
lá fora. Há dois anos escrevi o livro "Brand New Justice", no qual trato do Brasil.  
 
Valor: Como se poderia mudar a imagem do Brasil?  
 
Anholt: Meu conselho ao governo seria que ele parasse de gastar dinheiro em 
logos, slogans e campanhas de propaganda. A reputação de um país se constrói 
com ações. Campanhas podem vender produtos de um país, mas não mudar a 
imagem dele.  



 
Valor: O sr. indicaria que tipo de ações?  
 
Anholt: As pessoas já sabem que os brasileiros são gente afável e divertida - então 
vamos supor que a estratégia agora é mostrar que os brasileiros são sérios nos 
negócios. Seria muito mais útil orientar os motoristas de táxi a darem um recibo e 
usarem um terno do que treiná-los a serem um pouco mais simpáticos. Você tem 
de escolher um foco e implementar ações naquele sentido.  
 
Valor: Como o sr. cobra?  
 
Anholt: Posso cobrar por dia ou por projeto. Para países como Tanzânia, Botsuana e 
Jamaica sou pago pela Nações Unidas. Para Bulgária e Romênia, faço workshops de 
cinco dias no qual dou conselhos estratégicos.  
 
Valor: Como o sr. vê o fato de os países ricos ocuparem as primeiras posições?  
 
Anholt: Os primeiros lugares ficam com países que vendem seus produtos de 
maneira global, têm políticos e celebridades, são um destino turístico popular, além 
de ter uma mídia forte. Tudo isso faz com que um país seja influente. Uma das 
razões pelas quais é tão grande o espaço entre países ricos e menos desenvolvidos 
se deve ao fato de que os ricos trabalham a sua imagem. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jul. 2006, Empresas & Tecnologia, p. 
B7. 
 


