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RESUMO 

O Brasil é um país com potencial elevado de produção em vários setores 

da economia, entretanto, por conta de sua excessiva burocracia e taxação, 

além de ineficiência logística, seus produtos muitas vezes não alcançam o 

mercado internacional, e quando alcançam, não têm competitividade relevante. 

Este trabalho pretende destacar a importância da imagem e da Marca Brasil 

como parte de um processo fundamental nas relações comerciais e 

crescimento do país. 

INTRODUÇÃO 

A princípio, o trabalho faz uma análise econômica, política, geográfica, 

social e cultural do Brasil, destacando suas potencialidades e atuais desafios. A 

partir dessa análise, será apresentado um projeto que otimize e aprimore a 

imagem do Brasil e, consequentemente, reflita em suas relações políticas e 

comerciais internacionais.  

OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é propor um projeto de internacionalização 

da Marca Brasil, onde serão destacadas as principais qualidades do país, com 

o intuito de promover e transformar sua concepção internacionalmente e, com 

isso, melhorar suas interações. 

METODOLOGIA 

Serão utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas a partir de livros e 

artigos científicos, sites oficiais de governos e organizações, além de 

reportagens voltadas ao tema. O trabalho será dividido em três partes: a 

primeira trará a conceituação de Marca-país e os dados atuais do Brasil; a 

segunda estudará os projetos atuais que já promovem a imagem do Brasil no 

exterior;e na terceiraparte será elaborado um projeto de internacionalização da 

Marca-Brasil com base nos dados coletados nas partes um e dois.  

DESENVOLVIMENTO 



De acordo com a American Marketing Association (2007), considera-se 

uma marca um termo ou qualquer outro elemento que diferencie os bens e 

serviços de um vendedor dos demais concorrentes. A construção de uma 

marca é uma tarefa que demanda planejamento e estratégias para que a 

disseminação da imagem tenha sucesso, e no caso de um país, sua marca é 

aquilo que o identifica em qualquer lugar e por qualquer pessoa, seja de modo 

bom ou ruim.  

Para a construção ou reformulação da marca de um país, é imprescindível 

focar nas potencialidades do mesmo, de modo que atraia a atenção do público-

alvo para associações positivas, diferentes e inovadoras. No caso do Brasil, o 

enfoque é dado principalmente na diversidade cultural, geográfica e em seu 

potencial produtivo nos setores agrícola e industrial. 

Para Florek (2005), a marca do país deve ser suficientemente ampla de 

modo que permita abranger diversas áreas e em diferentes épocas, ou seja, 

necessita ser orientada para contextos futuros. A construção e a manutenção a 

marca e da imagem de um país deve derivar das pessoas, ideias e formas de 

fazer negócios, e não somente de matérias-primas e competitividade nos 

custos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

O resultado esperado do Projeto de Internacionalização da Marca-Brasil é 

elaborar uma proposta de promoção da imagem do país que agregue confiança 

e credibilidade aos produtos e serviços brasileiros, além de transformar o 

turismo do Brasil atraindo visitantes para diversas áreas do país, apresentando-

lhes suas variadas formas de cultura e paisagens, e que otimize suas relações 

políticas e comerciais internacionais. 
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