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O

“O MELHOR DO

Ministro de Comunicações do Governo Lula (e
de Planejamento Estratégico), Luiz Gushiken
veio de Brasília, diretamente à ESPM – num
sábado pela manhã – para pronunciar a Aula
Magna do novo curso de pós-graduação em
Comunicação Pública – diante de um auditório
repleto de alunos, professores e profissionais li-
gados à administração e ao Conselho da Escola.
Compreensivelmente, sua primeira preocupação
foi informar aos presentes que não era um
especialista em propaganda... para – na seqüên-
cia – dar uma verdadeira aula sobre todos os
passos – desde a criação até a veiculação de
peças cooperativas – de uma campanha ex-
tremamente profissional – assinada pela SECOM
e pela ABA – que conquistou a simpatia unânime
de todos os setores da sociedade. Inclusive dos
publicitários.

PALESTRA DO MINISTRO LUIZ GUSHIKEN

BRASIL É O

BRASILEIRO”
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Imagens cedidas pelo Ministério das Comunicações
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Não sou um especialista em pro-
paganda; por razões da política, fui
designado para dar curso a um setor
do governo e, por conta disso, vejo-
me obrigado a me especializar cada
vez mais. Quero transmitir um pou-
co do que tenho aprendido – in-
clusive para ajudá-los, no futuro, a
entender melhor como certas ques-
tões relativas à publicidade são arti-
culadas no governo. A primeira gran-
de campanha que fizemos teve uma
atuação conjunta do governo e do
setor privado. Costumo dizer que é a
primeira PPP – Parceria Pública Pri-
vada – na área de comunicação. O
fato é que conseguimos articular o
setor privado e o governo, e o governo
com papel coadjuvante. Trata-se de
uma campanha que trabalha com
valores, um terreno complexo – e, às
vezes, até mesmo delicado.

Quando o presidente Lula ganhou a
eleição, ele me falou: “Gushiken, es-
se povo tem uma oportunidade ím-
par de buscar elementos para se
valorizar. Veja se consegue encontrar
um meio de ajudá-lo nessa tarefa”.
Era um enunciado genérico, um tan-
to  vago e fiquei pensando em como
desenvolver esse conceito tão rico,
que é a oportunidade de um povo
valorizar a si próprio e elevar a sua
auto-estima. Por sorte já havia uma
associação pensando em fazer algu-
ma coisa nesse sentido – a Associa-
ção Brasileira de Anunciantes e uma
das agências de publicidade da
SECOM. Começamos então a discu-
tir seriamente o assunto.

Eu precisava, também, saber se o diag-
nóstico do presidente estava correto –
se a auto-estima era um problema e

quais seriam as soluções. Foram feitas
pesquisas sobre o tema e concluímos
que, realmente, valia a pena.

Mas, antes de entrar nesse tema,
quero dar uma idéia a vocês do que
é a SECOM – a Secretaria de Comu-
nicação –, que eu comando. A
SECOM trabalha com duas grandes
áreas: assuntos estratégicos, uma
área que lida basicamente com cien-
tistas e pessoas vinculadas ao campo
do conhecimento – uma estrutura
apartada dos ministérios, que tem
por finalidade prospectar e oferecer
ao presidente elementos sobre a vi-
são estratégica de futuro. Por exem-
plo, biodiesel, nanotecnologia etc.
São setores importantes, como nos-
sas capacidades científica, tecnoló-
gica e industrial, para saber como
nos posicionarmos estrategicamente
em relação ao  futuro. A outra área
é a de comunicação stricto sensu  e
procura pensar comunicação como
governo. Por exemplo, todas as pe-
ças que saem na televisão são uma
comunicação stricto sensu de gover-
no. Comunicação de parcerias foi a
base sobre a qual montamos essa
campanha “O melhor do Brasil é o
brasileiro”. E é sobre isso que irei
discorrer.

Precisávamos de uma idéia forte que
contivesse o que o presidente pediu.
Com um pouco de sorte encontra-
mos uma frase do escritor Câmara
Cascudo, do Rio Grande do Norte,
que diz: “O melhor produto do
Brasil é o brasileiro”. Retiramos a
palavra produto e ficou: “O melhor
do Brasil é o brasileiro”.

No que se refere ao planejamento,
precisávamos definir os objetivos da

SECOM

GOVERNO PARCERIAS
PROSPECÇÕES
ESTRATÉGICAS

PROJETO
BRASIL 3
TEMPOS

assuntos
estratégicoscomunicação

Luiz Gushiken

Fonte: Ministério das Comunicações
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comunicação em vários níveis. O
primeiro era uma comunicação pen-
sando no plano do indivíduo, cujo
objetivo ficou assim definido: mos-
trar que o brasileiro tem valor; no
plano da família, o objetivo é de que
a família deve ser fortalecida; no pla-
no da comunidade, que os grupos
sociais – idosos, mulheres, negros –
devem ser valorizados; e, no que
tange ao país, mostrar que o Brasil
tem futuro, porque não há possibi-
lidade de um povo criar auto-estima

se seu país não tem uma perspectiva
positiva de futuro; e – no plano do
mundo – temos de dizer que o mun-
do vai conhecer e apreciar melhor
este país.

Também em termos de mundo, no
mês passado, começamos uma cam-
panha, vinculada à imagem do Bra-
sil no exterior – criamos a marca Bra-
sil. Essa marca Brasil surgiu de uma
pesquisa de opinião entre o trade
turístico que diz: o Brasil é um país

colorido – verde, floresta, luz, calor,
clima, azul, céu, água, vermelho, la-
ranja, com festas populares, e bran-
co religião. O principal valor do bra-
sileiro – que salta aos olhos do tu-
rista – é a alegria. O Brasil é um país
diverso; o turista tem desejo de vol-
tar para conhecer outros lugares. Na
chegada ao país, a principal mo-
tivação do turista é a natureza; na
saída o turista agrega valor ao povo
brasileiro. Ou seja, nessa pesquisa
que realizamos, quando perguntado
ao turista o que ele achava do Brasil,
dizia: “O Brasil é natureza”. Quando
ele saía, dizia: “O melhor deste país
é o povo brasileiro”.

Com base nesse estudo, o Ministério
do Turismo definiu uma marca, que
é baseada em um trabalho de Burle
Marx e não é “do governo”. No mês
passado, eu, o Ministro da Indústria
e Comércio – Furlan e o Ministro de
Turismo – Mares Guia, nos reunimos
e concluimos que, se é uma marca
para ser levada para o exterior, o
bom seria que os empresários assu-
missem essa marca, junto às marcas
de suas empresas, se assim jul-
gassem conveniente. Nossa aposta
era a de que, as empresas exporta-
doras teriam interesse em expor a
marca, porque o mundo inteiro está
vendo o Brasil como o país da moda.
Levamos a proposta à Fiesp, no mês

Projeto Auto-estima

Ações temáticas:

PARCERIAS

“O MELHOR
DO BRASIL É O
BRASILEIRO”

Idéia-força

Objetivos de
comunicação

INDIVÍDUO
O brasileiro
tem valor

FAMÍLIA
A família deve
ser fortalecida

COMUNIDADE
Os grupos sociais
devem ser valorizados

PAÍS
O Brasil tem futuro

MUNDO
O mundo vai
nos conhecer

Campanha “O
melhor do Brasil
é o brasileiro”

Campanhas “Cresci-
mento”(Indivíduo,
empresa, país)

Campanha “Imagem
do Brasil no Exterior”
(Marca Brasil)

A marca Brasil surgiu de uma pesquisa
de opinião entre o trade turístico que
diz: o Brasil é um país colorido – verde,
floresta, luz, calor, clima, azul, céu,
água, vermelho, laranja, com festas
populares, e branco religião.

✱

Fonte: Ministério das Comunicações



Luiz Gushiken

41 M A R Ç O / A B R I L  D E  2 0 0 5  – R E V I S T A  D A  E S P M

passado, convocamos os maiores
exportadores brasileiros e eles con-
cordaram que essa é a marca para
ser levada lá fora.

O primeiro grande avanço – do pon-
to de vista da comunicação – para
promover nossa auto-estima para o
mundo é tentar difundir essa marca.
Começa, com muita força, na Fran-

ça. A França tem um programa em
que, todo ano, destaca um país; esse
ano será o Brasil, e a marca será bem
difundida, por muitas empresas pri-
vadas – que estarão lá, fazendo suas
demonstrações. Com o tempo, isso
pode estar na cabeça de milhões de
pessoas pelo mundo afora e melhor
identificar o nosso país, nesse jogo
de cores.

CAMPANHA
DA AUTO-ESTIMA

É importante perceber que a campa-
nha da auto-estima nasceu a partir
de várias atividades, aparentemente
separadas do conceito. Mas que na
verdade não estão. A comunicação
deve estar sempre integrada, como
qualquer atividade do governo.

CAMPANHA
DO CRESCIMENTO

Esta campanha está vinculada à
idéia de que o Brasil tem futuro. Em
dezembro do ano retrasado, o
“clima” era bastante eufórico – em
particular entre os empresários. Ha-
via otimismo: o Brasil vai crescer.
Depois, veio um ano difícil, em es-
pecial para o governo quando fomos
obrigados a fazer ajustes pesados na
economia e, de fato, puxando o frei-
o. A economia encontrou dificul-
dades para crescer. Por várias razões,
entre dezembro e março, começou-
se a difundir o sentimento de que o
Brasil não ia crescer. Ora, se isso faz
a cabeça dos agentes econômicos,
o Brasil pode não crescer mesmo. A
vitalidade da economia depende de
muitos fatores, mas, em particular,
dos agentes econômicos, e eles não
devem achar que o Brasil não vai
crescer. O investidor não investe, se
pensa que não vai conseguir vender
sua mercadoria. Mas os indicadores
que tínhamos sobre áreas de ponta,
as que alavancam a economia – si-
derurgia, papel e papelão – eram to-
dos positivos. Eu discutia com o
Palocci: Palocci, alguma coisa está
errada; a economia vai crescer, por-
que as encomendas, nessas áreas,
indicam vitalidade, mas o estado

Precisávamos de uma idéia forte que contivesse
o que o presidente pediu. Com um pouco de sorte
encontramos uma frase do escritor Câmara Cascudo,
do Rio Grande do Norte, que diz: “O melhor produto
do Brasil é o brasileiro”. Retiramos a palavra produto
e ficou: “O melhor do Brasil é o brasileiro”.

✱

Eu discutia com o Palocci: Palocci, alguma coisa está errada; a
economia vai crescer, porque as encomendas, nessas áreas, indicam
vitalidade, mas o estado psicossocial não estava em sintonia com
essa realidade. Precisávamos inverter isso. Mas como?

✱
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psicossocial não estava em sintonia
com essa realidade. Precisávamos
inverter isso. Mas como?

Numa pesquisa que havíamos feito,
constatamos que, quando se falava
em crescimento econômico, o povo
só acreditava em crescimento quan-
do o irmão, o pai ou vizinho tinham
emprego – porque essa é a maneira
concreta de viver crescimento, no
mundo dele. Além disso, ele acredi-
tava nas empresas quando diziam
que ia crescer; depois, no noticiário
da imprensa e – bem distante – nos
políticos. Então não adiantava, nós,
políticos, dizermos que íamos cres-
cer, porque nossa credibilidade era
baixa. Chamei as empresas estatais,
em primeiro lugar, e propus: Sem

nenhum prejuízo da sua autonomia,
vocês devem pensar nas suas cam-
panhas de produto, mas, nas institu-
cionais, sugiro que, como idéia cen-
tral, coloquem o crescimento. Di-
gam que a empresa vai crescer, que
o país vai crescer, que o consumidor
vai crescer. Interessa?

Claro que sim, porque, se o Banco
do Brasil fala em crescimento e a Pe-
trobras também, isso ajuda um e
outro numa sinergia mercadológica.
Assim foi feito e um dos autores disso
é o Mauro, um publicitário que hoje
está no Banco do Brasil,  junto com
outra empresa de publicidade da
Paula Matice e do Nelson Biondi.
Depois, contatamos a área privada
– Bradesco, Itaú, Telemar etc., e to-

dos gostaram da idéia.

No mês de março, vários filmes fo-
ram produzidos. A Telemar fez sete
filmes, veiculados durante uma se-
mana, em cima do tema crescimen-
to, fechando sempre com “O melhor
do Brasil é o brasileiro”. E a Telemar
ligou isso às características da em-
presa, que é 100% brasileira. A CPFL
também fez uma bela peça.

Entre julho e outubro, milhões de
brasileiros viram, na televisão, uma
carga pesada de empresas fazendo
a sua publicidade normal, mas sob
um eixo condutor – crescimento.  Se-
ja da empresa, como fez o Itaú, ou
da Telemar e da CPFL, que é o Bra-
sil. E resolveu-se o paradoxo: “Brasil

COM BASE EM TUDO ISSO, FIZEMOS UMA SÉRIE DE FILMES, QUE FORAM VEICULADOS. POR EXEMPLO, O DO
RONALDINHO E DO HERBERT VIANA QUE SÃO FIGURAS CONHECIDAS. FIZEMOS TRÊS PEÇAS COM PESSOAS
DESCONHECIDAS, CUJA CONDUTA NA VIDA PESSOAL É EXEMPLAR.

✱
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crescendo, mas o estado psicos-
social dos agentes econômicos des-
cendo...” E o que teria de acontecer
aconteceu: o crescimento do PIB de
5.2 foi o maior destes últimos dez
anos.

Mas a campanha de peso mesmo foi
a “O melhor do Brasil é o brasileiro”,
com foco no indivíduo. Como disse,
pesquisas e estudos realizados nos
últimos anos revelaram a existência
de baixo grau de auto-estima entre
os brasileiros. Por exemplo, em
1998, o Instituto Latino Barômetro
constatou que apenas 22% dos en-
trevistados brasileiros declararam ter
confiança em seus compatriotas –
um percentual muito baixo, se com-
parado às respostas do Uruguai,
64%; Colômbia, 55%; e Chile, 52%.
Respondendo a outra pergunta, 79%
dos entrevistados brasileiros afir-
maram sentir orgulho de sua naci-
onalidade. Poderia parecer um bom
número, até compararmos com a
média de 86% para os demais paí-
ses da América Latina.

O estudo realizado em 2002, pelo
SEBRAE, identificou os principais
pontos fracos do Brasil, em ordem
de importância:

❖  a falta de auto-estima, valorizan-
do apenas o que vem de fora;

❖ a falta de confiança nas au-
toridades e no governo, que se
reflete na desconfiança geral em
relação às empresas públicas;

❖ um certo desprezo pela técnica;

❖ a idéia de malandragem como
necessidade de tirar partido de
tudo, sobretudo em detrimento dos
mais humildes;

❖ a escassa divulgação do
trabalho cultural brasileiro em
todos os setores.

Era importante, então, despertar, nos
brasileiros, o sentimento de orgulho
e satisfação a respeito das suas pró-
prias realizações e potencialidades,
para dar-lhes o espelho positivo, livre
de chavões ultrapassados e precon-
ceituosos; para conscientizar os ci-
dadãos sobre o efeito das suas ati-
tudes e ações, para a sua auto-rea-
lização e para o futuro da nação.

Com base em tudo isso, fizemos uma
série de filmes, que foram veicu-
lados. Por exemplo, o do Ronaldi-
nho e do Herbert Viana que são fi-
guras conhecidas. Fizemos três pe-
ças com pessoas desconhecidas,

cuja conduta na vida pessoal é
exemplar. Desses três, com um bra-
sileiro chamado Roberto Carlos, que
acabou sendo lançado antes de co-
locarmos o filme na televisão, por-
que ele foi convidado pelo Jô Soares
para uma entrevista, e mostrou o
filme no programa dele, lançando o
um exemplo de uma pessoa que teve
muito sucesso na vida. Tivemos um
outro chamado Chico Brasileiro.

Agora, quero acrescentar uma dica
para futuros profissionais de comu-
nicação: fazer e montar um comer-
cial como o que fizemos, com a par-
ticipação do Ronaldinho, não é di-
fícil; o problema é ter a autorização
de todas as pessoas envolvidas para
veicular. Há duas formas: ou paga,
ou obtém a autorização deles. E pa-
gar ao Ronaldinho é uma fortuna.
Mesmo conseguindo o Ronaldinho
de graça, pagar a Globo, o SBT, a
Record, Bandeirantes custa uma
nota. E essas peças foram feitas e
difundidas gratuitamente, por um
longo período no Brasil, porque o
conceito e o objetivo da campanha
eram nobres. Mostramos à mídia que
isso teria um impulso vitalizador no
próprio país – e a mídia também tem

86%
é a média dos demais
países da América Latina.

79%
dos entrevistados
brasileiros afirmaram
sentir orgulho de sua
nacionalidade.

SEGUNDO O INSTITUTO LATINO BARÔMETRO (1998)
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interesse em promover aspectos que
possam valorizar o país.

Então, fizemos um grande acordo,
consultas intensas às agências pa-
trocinadoras desses ídolos e fecha-
mos  tudo desde a letra do Raul Sei-
xas, com uma música belíssima, que
acabou ganhando popularidade,
pois muitos não tinham noção do
gênio que foi Raul Seixas. Enfim, um
trabalho de grande articulação e que
divulgou essas peças em grande
escala.

Aí o setor privado percebeu que o

conceito “O melhor do Brasil é o
brasileiro” era forte e decidiram en-
trar. Pagando. Utilizando  “O melhor
do Brasil é o brasileiro” como refor-
ço de publicidade para seus pro-
dutos. E foi a grande sacada da cam-
panha: permitir que os agentes eco-
nômicos se utilizem, voluntariamen-
te, de uma marca que agrega valor
ao produto dele, dando impulso à
própria marca e aos produtos. Tive-
mos várias empresas que divulgaram
seus produtos com esse slogan. A
AmBev fez um comercial com o
guaraná Antarctica com esse slogan.
Todo conteúdo da peça é o enal-

tecimento do país e do produto gua-
raná Antarctica. Parece, inclusive,
que o comercial custava R$ 130 mil
e a empresa só liberava R$ 100 mil.
O publicitário que criou o comercial
bancou do bolso dele a produção, e
a empresa admite que esse foi o
melhor comercial para divulgar o
guaraná Antarctica.

O Pão de Açúcar, que patrocina o
Wanderley de Sousa, pediu que a
estrutura das campanhas do Ronal-
dinho e do Herbert Viana, fosse apli-
cada à publicidade que eles queriam
fazer, mas que pagariam. E fizeram

A AmBev fez um comercial com o guaraná Antarctica com esse slogan. Todo
conteúdo da peça é o enaltecimento do país e do produto guaraná Antarctica.

✱
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um belíssimo comercial, com a
música do Raul Seixas e a imagem
do Wanderley. Algo simples mas de
alto impacto.

Mas essa campanha, em que  a frase
central é “Sou brasileiro e não desis-
to nunca”, que teve um impacto mo-
numental no Brasil, também foi uti-
lizada por vários comunicadores –
não de maneira negativa, mas joco-
sa, divertida, porque tudo tem um
preço e nem sempre só o lado bom
aparece. Os bancários em greve em
Brasília fizeram uma faixa e colo-
caram: “Os bancários em greve não
desistem nunca”. O Zé Simão, na
sua coluna, fazia brincadeiras usan-
do a frase “Sou brasileiro e não desis-
to nunca”, que hoje está na boca de
muita gente, de forma espontânea.
E o Banco do Nordeste também fez
um comercial com “O melhor do
nordeste é o nordestino”.

Esse conceito amplo pode ser uti-
lizado em muitos setores, sempre no
sentido da autovalorização. Isso que
é importante porque o conceito “O
melhor do Brasil é o brasileiro” real-
mente tem muita potência.

Uma prova importante do sucesso
da campanha foram os testemunhos
que a ABA recebeu.

O Pão de Açúcar, que patrocina
o Wanderley de Sousa, pediu
que a estrutura das campanhas
do Ronaldinho e do Herbert
Viana, fosse aplicada à
publicidade que eles queriam
fazer, mas que pagariam. E
fizeram um belíssimo
comercial.

✱
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❖  “Realizo palestras motivacionais
e finalizei a última com os presentes
montando um quebra-cabeça com a
frase: ‘Eu não desisto nunca’. O
resultado foi emocionante, entusias-
mante, contagiante.”

❖ “Solicito à ABA autorização para
uso das imagens da campanha na
colação de grau dos formandos em
Fisioterapia. Desde já parabéns pelo
belíssimo trabalho.”

❖ “Faço questão de parar para ver
a garra, coragem e fé que o povo
brasileiro tem.”

❖ “Os grandes profissionais da área
de comunicação nos abrem as portas
para o mundo, a verdade, o desco-
nhecido. Foram as propagandas
mais lindas que já vi.”

❖ “Vocês começaram exatamente
pelo que deve ser o nosso ponto de
partida: nos orgulharmos de nós
mesmos pelos bons valores que
representamos. Parabéns.”

❖ “Sou um brasileiro que acredita
no conteúdo da campanha que vocês
conseguiram emocionar.”

❖ “Essa propaganda mudou a minha
vida. Há três anos uma lesão no joe-
lho me impossibilitou de dançar, an-
dar de bicicleta e correr. Sentia-me
uma inválida; não tinha força para
reagir. Agora, quando meu joelho dói,
penso na propaganda e continuo fa-
zendo as coisas normalmente, pois
também sou brasileira.”

Uma outra fase importante dessa
campanha foi a utilização do slogan
“O melhor do Brasil é o brasileiro”
nas Olimpíadas de Atenas. Simulta-
neamente, então, era Ronaldinho,
Herbert Viana, crescimento econô-
mico com as empresas privadas e
Olimpíadas de Atenas. O único gas-
to que teve o governo nessa cam-
panha foi a primeira peça que fize-
mos. Por isso, é que considero que
o papel do governo foi de coadju-

vante, pois era uma campanha bem
cara se tivesse sido paga. Fizemos,
também, uma peça – Maria – porque
achei que tínhamos que homenagear
as mulheres naquele momento, e
queria ter a autoria dessa peça por uma
questão de convicção pessoal. E foi um
filme em homenagem às mulheres.

Vocês se recordam que, nas Olim-
píadas de Atenas, o Brasil havia sido

desclassificado no futebol. Aí a in-
teligência publicitária fez uma coisa
belíssima, utilizando uma figura do
futebol, que é o Fiori Gigliotti – quem
é um pouco mais velho conhece bem.
Ele foi o maior comentarista esportivo
na história do país, com belas frases
que ficaram na memória de quem
gosta desse esporte. E o Fiori deu a
sua contribuição nesse comercial que
a Caixa Econômica ajudou a divulgar.

Utilizando – Fiori Gigliotti – o maior comentarista esportivo na
história do país, com belas frases que ficaram na memória de quem
gosta desse esporte. E o Fiori deu a sua contribuição nesse comer-
cial que a Caixa Econômica ajudou a divulgar.

✱
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O nome desse filme é “Maria José” que queria ser professora e lutava contra um pai
violento, a falta de recursos e a cegueira.
Maria José, hoje terminou seu mestrado e já começa a fazer seu doutorado.
Porque Maria José é brasileira e não desiste nunca.

✱
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Outros dois exemplos de empresas
privadas que também – naquele mo-
mento – se aproveitaram e fizeram
comerciais para fortalecer os seus
próprios produtos: o Bradesco fez um
comercial, utilizando-se da idéia-
força “O melhor do Brasil é o brasi-
leiro”. O Bradesco tinha produzido
três peças publicitárias e ia colocar
na mídia quando o presidente Lula
lançou a campanha de auto-estima
com esse conceito. Imediatamente,
o Bradesco mudou toda programa-
ção e adaptou a idéia do programa
deles para o de Atenas.

O Correio também fez um belo co-
mercial. E esses são alguns exemplos
dos muitos comerciais que foram
criados pelo setor privado nesse perí-
odo, e fortalecendo a campanha “O
melhor do Brasil é o brasileiro”.

Agora, o tiro forte é o que chamamos
de “marketing viral”, que foi a difu-
são dessa frase, com esse logotipo, em
banners, shoppings, supermercados,
Internet, embalagens, revistas, jornais,
carteirinha de estudante – a própria
UNE decidiu colocar a logomarca na
carteirinha de estudante – caminhões
da Unilever. A Bombril mandou, no
ano passado, uma carta dizendo que
iriam fazer esse aplicativo em 60 mi-
lhões de unidades/mês e 1,2 milhão
de caixas com o aplicativo. A Friboi –
maior exportadora de carne – decidiu
colocar, em inglês, “O melhor do
Brasil é o brasileiro” no invólucro da
carne que eles vendem. A Coca-Cola
introduziu o verde, amarelo e o slogan
no canto de uma publicidade institu-
cional da empresa. E vocês sabem o
que é Coca-Cola em matéria de
marca. Empresas desse tipo jamais
usam alguma coisa que não represente

O Bradesco tinha produzido três peças publicitárias e ia
colocar na mídia quando o presidente Lula lançou a campanha
de auto-estima com esse conceito. Imediatamente, o Bradesco
mudou toda programação e adaptou a idéia do programa
deles para o de Atenas.
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um valor agregado à marca. E o valor
agregado foi o povo brasileiro, que
contém riqueza, algo que é possível
explorar positivamente. Na Fórmula
1, por exemplo, a equipe da Renault
colocou “O melhor do Brasil é o brasi-
leiro” no seu carro.

Algumas empresas utilizaram em
anúncios: a General Motors – maior
montadora do mundo – usou o slo-
gan, a Ford. A AmBev e a Schin –
duas concorrentes – aderiram ao
movimento. A CVC – maior ope-
radora de turismo no Brasil – tam-
bém colocando a marca nos seus
anúncios. A TAM, bancos, operado-
ras de telefonia se engajaram. A
Gradiente, o Magazine Luiza – eleita
melhor empresa para se trabalhar,
em 2004, promove o concurso “O
melhor do Brasil é o brasileiro”. A
Michelin – uma indústria estrangeira
– que percebe a força da marca, a
revista About. A campanha foi tema
do Prêmio Colunistas; a Rede TV no
programa Super Pop que fez uma
homenagem a Osmar Santos usando
a música tema da campanha; o Faus-
tão fazendo link com Atenas usando
a música! Tente outra vez”, como si-
nônimo das vitórias. No carnaval de
SP, a cada escola que passava, vi-
nham os garis limpando e com uma

faixa “O melhor do Brasil é o bra-
sileiro”. Então, esse marketing viral
é algo estrondoso.

Disse a vocês que o governo só teve
gastos com o comercial em homena-
gem às mulheres nas Olimpíadas. Eu
também gastei um pouquinho em
um livro que publicamos 100 brasi-
leiros como parte da campanha. Per-
cebi que, no Brasil, não temos mui-
tas biografias de brasileiros ilustres,
por temas. Há um dicionário de
verbetes dos brasileiros ilustres, mas
não tem muita substância. Então pe-
di à Biblioteca Nacional que orga-
nizasse um livro, partindo do se-
guinte critério: elencar alguns temas
como arquitetura, cultura, militar,
heróis desconhecidos. Fizemos um
painel de vários temas e uma con-
sulta. Cada grupo tinha um corpo de
jurados – pessoas de notório saber
na área – que escolheram as figuras
mais ilustres da nossa história. A
única área em que não houve jura-
dos foi o esporte – que foi feito pela
Internet. Foi-me dito que se colocás-
semos, nessa área, duas pessoas para
dizer quem é o mais importante,
haveria briga. Fiquei um pouco
apreensivo porque a nossa juven-
tude poderia não se lembrar dos nos-
sos ilustres mais antigos em esportes,

mas não foi o que aconteceu. O livro
teve uma tiragem de cinco mil exem-
plares. Entramos em contato com as
empresas para que elas difundissem
essas biografias em escala de massa.
O BNDES vai fazer 250 mil livros
infanto-juvenil, com projeto gráfico
do Ziraldo, adaptando a linguagem
para esse público; a Caixa Econô-
mica, agendas; o Pão de Açúcar,
uma exposição na Esplanada dos
Ministérios. Mas o tiro pesado foi
quando os bancos começaram a
entrar. O Banco Real, por exemplo,
conseguiu colocar em aplicativo de
talão de cheques – 700 mil talões –
um resumo dessas biografias. Estou
esperando que outros bancos façam
o mesmo. A Associação Brasileira de
Shoppings decidiu montar, dentro
do espaço privado do shopping,
uma demonstração desses 100
brasileiros. E quero lançar, com o
presidente da República, essa expo-
sição, em Brasília, com crianças,
através das escolas. A CPFL vai im-
primir 4 milhões de contas de luz
com essas biografias. Percebemos
que, em muitos desses papéis que o
cidadão recebe, há espaço e muitas
empresas o utilizam para fazer co-
mercial. Conversamos com elas e a
CPFL e outras empresas distribuidoras
de energia elétrica toparam. Então, te-

Eu também gastei um
pouquinho em um livro
que publicamos 100
brasileiros como parte
da campanha. Percebi
que, no Brasil, não
temos muitas biografias
de brasileiros ilustres,
por temas.
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remos, provavelmente, por mês, 40
milhões de contas com biografia dos
brasileiros ilustres. A TIM fez 10 mi-
lhões de lâminas avulsas nas contas
telefônicas, difundindo os 100 brasi-
leiros. Portanto, tivemos 150 grandes
empresas aderindo à campanha, sem
contar as pequenas.

O valor estimado que tivemos em
mídia gratuita é de R$ 70 milhões. E
os comerciais do Ronaldinho, Her-
bert Viana, Roberto Carlos, Maria Jo-
sé etc. conseguiram três prêmios do
Festival Internacional no RJ da ABAP
– Lâmpada de Ouro, Jeca Tatu e o
Prêmio Especial dos Delegados; a
revista About com o prêmio do voto
popular “A melhor campanha do
ano”; e a agência Lew, Lara, que fez
esse belo trabalho. A criação do A-
driano, que teve brilhantes insights,
e produziu belíssimas peças que fo-
ram propulsoras dessa grande cam-
panha, que está em curso e vai ter
um desdobramento ainda mais po-
deroso do que essa.

A pesquisa do IBOPE, de 2004, mos-
trou que 9 entre 10 brasileiros co-
nhecem a frase “Sou brasileiro e não
desisto nunca”.  O slogan “O melhor
do Brasil é o brasileiro” é aprovado
por 89% das pessoas. Este é o prime-
iro grande case de Parceria Pública
Privada em comunicação, e cujo mé-
rito cabe à ABA. E aproveito para rei-
terar os meus agradecimentos e meus
elogios à ABA por ter percebido que
valia a pena fazer uma articulação

com o governo, e o governo sempre
com um papel coadjuvante, em uma
campanha que tem mobilizado mi-
lhares de pessoas; o setor privado
colocando dinheiro gratuitamente na
campanha e, com isso, produzindo
aquilo que, originalmente, foi identi-
ficado como objetivo central, ou seja,
elevar a auto-estima do povo brasi-
leiro. As empresas não apostam seu
dinheiro simples em diversão. Quan-
do colocam dinheiro é porque querem
retorno na aplicação desse recurso.
Essa grande adesão das empresas
nessa campanha revela uma coisa só:
que o nosso povo tem um valor que
deve ser potencializado e explorado.
É isso que a campanha demonstra. Ela,
em si, pode elevar a auto-estima, mas
o importante é perceber que, por trás
dessa belíssima frase do Câmara
Cascudo, temos um diamante que
ainda revelará  a sua verdadeira bele-
za, que é o nosso povo. Estou tão
convencido disso, que acho que, no
futuro, o mundo vai olhar para o Brasil.
Parte das turbulências e tragédias que
vivemos, hoje, no mundo, são desen-
cadeadas por preconceitos religiosos,
étnicos. E vai chegar um momento em
que o mundo vai dizer: “Isso é insupor-
tável; ninguém agüenta mais”. E vão
se perguntar em que país desse planeta
há um povo que pode ser a síntese
das coisas boas e que relega os pre-
conceitos a um patamar inferior. Nesse
momento, em que o mundo sentir
necessidade de encontrar resposta
para essa pergunta, vai focar o Brasil.
Porque nosso povo – além dos valores

intrínsecos que precisam ser desve-
lados – é produto de um processo
histórico de miscigenação de várias
etnias, com uma imensa diversidade
cultural, um território imenso mas com
identidade lingüística, que é muito
raro vermos no mundo. Pouca gente
se dá conta como o mundo deixou
que o Brasil tivesse um território desse
tamanho incólume durante 500 anos.
Não é fácil a um país ter essa dimensão
territorial. A história dos povos – para
conseguir os marcos territoriais, são
de lutas, guerras. O estado americano,
na sua origem, era um território pe-
queno. Para ir para o Oregon, Texas,
teve que brigar com a Inglaterra, Mé-
xico e formou a grande nação ame-
ricana, mas no porrete. No caso do
Brasil, não. E nesse vastíssimo terri-
tório temos riquezas enormes, como
a Amazônia – que todos acham que
é do mundo inteiro – e tem o essen-
cial, que é o povo, com características
distintas. Tão distintas, que se pergun-
tarem a um espanhol americano “o
que você  é?”, ele dirá: “Sou hispano-
americano”. O negro: “Sou afro-ame-
ricano”. O Chinês: “Sou sino-ameri-
cano”. Imaginem se perguntarem a
mim com esses olhos rasgados e eu
responder: “Sou um nipo-brasileiro”.
Não soa bem, porque o nosso povo
se afina pela unidade e não pelas di-
ferenças. E por essas características
de cordialidade, alegria, criativida-
de, eu acho que o mundo vai dizer:
“Naquela região há um povo que
demonstra que é possível a convivên-
cia pacífica entre etnias e religiões

A Friboi – maior exportadora de carne –
decidiu colocar, em inglês, “O melhor do
Brasil é o brasileiro” no invólucro da carne
que eles vendem. A Coca-Cola introduziu o
verde, amarelo e o slogan no canto de uma
publicidade institucional da empresa. E vocês
sabem o que é Coca-Cola em matéria de marca.
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diferentes”. E acho que o Brasil tem
essa missão: o de ser o espelho de
algo civilizatório para o mundo. Esse
outro lado do nosso povo, ainda não
desvelado, vai depender das condi-
ções objetivas de uma consciência
mundial, em busca dessa referência,
porque não é admissível o conflito
que vemos no mundo inteiro. Uma
hora, todos dirão: “Chega. Ninguém
agüenta mais”. E, nessa hora, alguém
poderá dizer: “O melhor para o
mundo é o povo brasileiro”.

Não sou um especialista em comuni-
cação, já disse, mas quero ainda di-
zer uma coisa. Os homens de criação
são fundamentais, mas é preciso ter
insight para dar uma liga melhor. A
Lew, Lara teve o insight de lançar “Sou
brasileiro e não desisto nunca”, pegar
o Ronaldinho, fazer toda aquela alian-
ça e deu grande impulso à campanha.
Nós tivemos outro insight que se
juntou ao do Lara que é “O melhor
do Brasil é o brasileiro”. E esses gran-
des insights, às vezes, não ficam na
mão do criador; ficam na mão de
outras pessoas. Não sei qual é a
tipologia dos senhores, mas asseguro-
lhes que o campo da comunicação
envolve muitas expertises.

E fiquem atentos porque, na seqüência
dessa campanha, estamos pensando em
um novo conceito que é “Um bom
exemplo; tudo começa aí”. E esperamos
que o setor privado – cada qual na sua
área – possa difundir aquilo que eu
chamo de hábitos saudáveis – o prazer
da leitura, o respeito ao trânsito, a idéia
de como se evitam doenças – de tal
maneira que esse mercado de hábitos
saudáveis possa ter uma alavancagem
a partir dessa campanha de sucesso,
que, agora, assume outras facetas. ESPM

 Portanto, tivemos 150 grandes empresas aderindo à campanha, sem
contar as pequenas.✱


