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CONTEXTO
SOLICITAÇÃO 

DA SECOM

PARA QUÊ?

Campanha para posicionamento

positivo do Brasil no exterior.

Combater a percepção do país no exterior, 

face a alguns temas negativos que estão 

sendo veiculados e repercutidos 

internacionalmente.
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DEFININDO A ESTRATÉGIA

DIAGNÓSTICO

1. O Brasil passa por um momento de posicionamento e imagem de marca prejudicada no exterior, em especial nos países da 

#UniãoEuropeia, pois uma série de notícias negativas em relação ao governo e à conduta do Presidente são as prioridades dos 

veículos locais, no quesito notícias do Brasil. Deixam claro os entraves políticos e discordâncias entre seus lideres.
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O Brasil precisa divulgar para o mundo

suas potencialidades,

suas vocações, 

suas riquezas, 

sua relevância mundial,  

suas produções,

suas lideranças, 

seus investimentos, 

seus ganhos, 

suas conquistas,

sua evolução…

informar

revelar

publicar

conscientizar

engajar

CONCLUSÃO
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Construindo um conceito guarda-chuva, perene, capaz de

absorver os mais diversos temas que orbitam POSITIVAMENTE 

a marca Brasil, e que neutralizam os temas NEGATIVOS, 

veiculados por cada país.

Importante que tenha flexibilidade de se adaptar para cada 

realidade internacional.

CONCEITO

DE QUE FORMA?
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MONITORAMENTO

OBJETIVO

Monitorar as notícias veiculadas e comentadas internacionalmente, a respeito do Brasil, e seus desdobramentos.

COMO FAREMOS

Com o auxílio de fermentas, portanto, tecnologia, que serão os provedores das informações internacionais e que serão 

posteriormente analisadas por um time de estrategistas e de planejamento.  

Newsmonitor

Mapeamento das notícias internacionais provenientes dos seguintes blocos de países: União Europeia, EUA, Ásia (China e Japão)

e América do Sul (Argentina e Chile).

Scup Social 

Mapeamento de posts e comentários nas redes sociais a respeito das notícias do Brasil no exterior. 



CONCEITO
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POSICIONAMENTO:

EM DEFESA DO BRASIL!
afinal… ELE JÁ É UM PAÍS DIFERENTE

UM NOVO BRASIL. COM MUITAS MUDANÇAS.
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O tom da comunicação é vendedor. 

Para isso, assumimos a 

apresentação de um

NOVO BRASIL,

CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL - MODERNO E PRODUTIVO 

CHEIO DE OPORTUNIDADES - ABERTO PARA O MUNDO
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site

As áreas do site:

1. Meio Ambiente e Preservação:  Fatos positivos sobre índice de 

desmatamento, de uso de energia limpa...
2. Agricultura e Pecuária: Notícias sobre safra, recomposição do solo, 

qualidade da carne, novas tecnologias aplicadas à produção…

3. Infraestrutura e Tecnologia: Fatos sobre a indústria pesada, 

produção de energia, petróleo, transporte, infraestrutura e 

telecomunicações…

4. Ações governamentais: Ações e medidas para fomentar a 

economia, incentivar o consumo, promover justiça social, aprovação

de reformas...
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Anúncio Meio Ambiente e Preservação
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Anúncio Agricultura e Pecuária
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Filme Meio Ambiente e Preservação 
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Filme Infraestrutura e Tecnologia 
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Filme Ações Governamentais  
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