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CENÁRIOS

ELENO MENDONÇA

A poucos dias de uma eleição que deve pro-
mover a troca de boa parte dos personagens
da cena política brasileira, uma pesquisa re-
vela um brasileiro otimista em relação ao fu-
turo. De acordo com levantamento da empre-
sa República — Opinião dos Brasileiros, 8,6%
das pessoas estão muito otimistas e 53,3% se
consideram simplesmente otimistas, o que dá
61,9% do universo pesquisado. O trabalho
mostra, no entanto, que há muito por ser fei-
to, sobretudo pela classe política a ser eleita
em 3 de outubro, para que esses índices sejam
ainda melhores, já que 19,6% dos entrevista-
dos se disseram indiferentes, 14,4% se decla-
raram pessimistas e 4% muito pessimistas.

O trabalho foi desenvolvido pela Repú-
blica e leva o nome de Projeto Brasilidade.
Tem como objetivo analisar em profundida-
de a autopercepção do brasileiro. O projeto
identificou, por exemplo, três perfis dos
brasileiros: os que lutam pela sobrevivência
(38%); os que aspiram pela estabilidade
(26%); e os que buscam aprimoramento
(36%). Para o instituto, esta é a base da nova
sociedade, mais complexa e rica, mais ama-
durecida e informada. Indica também que,
a despeito do que costumam dizer os estu-
diosos no assunto, o Brasil possui uma iden-
tidade nacional consolidada, expressa em
opiniões coesas entre os diferentes perfis
socioeconômicos, que identificam caracte-
rísticas típicas dos brasileiros.

De acordo com o sociólogo e cientista po-
lítico Rodrigo Mendes Ribeiro, diretor geral
da República e coordenador da pesquisa, esse
estudo mostrou um novo Brasil: “E, vale res-
saltar, com importantes mudanças que origi-
naram uma sociedade mais complexa e rica,

que não cabe mais nos estereótipos, cujo far-
do histórico está sendo abandonado para
abrigar novos traços de brasilidade”. As res-
postas indicaram uma autoestima elevada, já
que 78% das pessoas entrevistadas disseram
ter “orgulho de ser brasileiro” e o chamado
“jeitinho brasileiro”, quase sempre associado
a características negativas, ganha dimensão
positiva, já que define o “ser brasileiro” a ter
criatividade, ser flexível e ter jogo de cintura
e improviso para resolver as coisas, sempre
mantendo o bom humor.

“O brasileiro inicia a década com muita es-
perança, de forma altiva, após ter passado por
uma turbulência internacional que pouco o
abalou. Apesar da desigualdade ainda presen-
te, a pobreza e a insatisfação foram reduzidas,
a classe média aumentou, assim como a ren-
da, o acesso à internet, o consumo de itens de
conforto. Por isso, 7 em cada 10 brasileiros
acreditam que o povo tem hoje maior poder
de compra. Aumentou de forma geral a per-
cepção de melhoria no país”, avalia Ribeiro.

A pesquisa apontou, no entanto, o que
mais envergonha o brasileiro. Para um item da
pesquisa no qual cabia mais de uma resposta,
55,2% disseram ter vergonha dos políticos,
40,5% revelaram envergonharem-se dos
hospitais públicos e 36% dos partidos políti-
cos, enquanto 34,1% falaram do processo de
punição aos corruptos no Brasil. Ou seja, a
grande maioria das pessoas tem na classe po-
lítica e sua atuação o grande foco de frustra-
ções. Na sequência, 26,2% têm vergonha de
como são gastos o dinheiro público, índice
muito próximo (26,1%) aos que falam da má
qualidade dos serviços públicos como água,
luz, saneamento. O nível de educação é la-

mentável para 21,1% dos pesquisados e a for-
ma de atuar das autoridades por 19%.

Com módulos qualitativos e de quantifica-
ção, a pesquisa foi conduzida no mês de mar-
ço de 2010, com quatro grupos focais e 1.272
entrevistas (homens e mulheres, de 18 anos a
70 anos), residentes nas principais cidades
brasileiras, pertencentes às classes A, B, C, D
e E (critério Brasil). Por região, do Sudeste fo-
ram 55% dos entrevistados; 19% do Nor-
deste; 14% do Sul; 7% do Centro-Oeste; e 5%
do Norte. Desse total, 48% dos entrevistados
eram homens e 52% mulheres. A maioria dos
entrevistados é jovem — 25,1% possuem en-
tre 30 e 39 anos; seguidos de 21,9% com ida-
de entre 18 e 24 anos; e 14,2% com idade en-
tre 25 e 29 anos. Os entrevistados na faixa
etária entre 50 e 59 anos são 12,1%; entre 60 e
64 anos são 3,5%; e entre 65 a 70 anos, 4,2%.
Segundo Rodrigo Mendes Ribeiro, “o princi-
pal diferencial da pesquisa é a forma abran-
gente com que ela aborda a questão do ‘ser
brasileiro’. Não havia até então um estudo
com uma visão assim abrangente para carac-
terizar a identidade nacional”. ■

Segundo pesquisa, 61,9% das pessoas se dizem otimistas ou
muito otimistas, mas se envergonham muito da classe política

A autoestima das
pessoas também está
elevada, já que 78%
disseram ter “orgulho
de ser brasileiro” e o
“jeitinho brasileiro”,
está deixando de ser
associado a coisas
negativas, passa
a ter significado
de criatividade,
flexibilidade, jogo de
cintura e improviso
para resolver os
muitos problemas
do dia a dia

...KITO MANSANO

Diretor-presidente
da Rock Comunicação

CINCO PERGUNTAS A...

Há mais de 20 anos Kito Mansano
está à frente de eventos de
grande porte. Foi, por exemplo, da
Paulistur e da Banco de Eventos.
Hoje, à frente da Rock Comunicação,
com os sócios Henrique Sutto
e Leonardo Prazeres, ele acha
que o Brasil ainda não se deu
conta do que pode representar

a Copa do Mundo e a Olimpíada.
Veja a seguir suas opiniões:

Qual é a sua expectativa
em torno da Copa do
Mundo e da Olimpíada?
Acho que o Brasil como um todo
tem chance de ganhar. Ninguém
pode imaginar que alguém venha
ao Brasil apenas para a Copa ou
Olimpíada. Os turistas não vão
perder a oportunidade de visitar
a Amazônia, São Paulo e seu
centro gastronômico e Cultural.
O Nordeste e suas praias, o Sul
do País, as cataratas do Iguaçu.

As eleições vão trazer um
quadro de novos dirigentes
desses megaeventos. Será que
eles já se deram conta disso?
Durante todo o processo eleitoral
esses assuntos passaram ao largo
e eram e são, claro, foco de grande
importância. Os políticos não se
deram conta de que Copa, Olimpíada
e os eventos adjacentes podem
captar grandes somas, podem
alavancar projetos de infraestrutura,
podem dar às cidades, Estados
e ao País um novo status mundial,
com reflexos diretos sobre a
qualidade de vida da população.

Divulgação

O país precisa
aproveitar os grandes
eventos para se
apresentar ao mundo

O brasileiro está
otimista em relação
ao futuro do país

O perfil do brasileiro mudou
e até o “jeitinho” virou
característica positiva
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SRB discorda da proposta que
limita o tamanho da propriedade
A Sociedade Rural Brasileira (SRB) não concorda
com a proposta que está sendo discutida no Fórum
Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo
de limitar o tamanho da propriedade rural no Brasil.
Segundo a SRB, o tamanho do imóvel rural não é
indicador para medir a contribuição socioeconômica
e ambiental que uma propriedade oferece à sociedade.
Os benefícios ou prejuízos de uma atividade devem ser
medidos, segundo a entidade, pela geração de riqueza,
pagamento de impostos, estímulo a economias locais,
geração de emprego em toda cadeia produtiva,
proteção ambiental, apoio às comunidades do entorno,
incentivo ao uso sustentável da biodiversidade.

cenarios@brasileconomico.com.br

Você diria que está havendo
demora nas ações?
Está tudo muito parado no
campo das obras mínimas de
infraestrutura, mas o atraso
maior é imperceptível. De movo
geral falta às pessoas terem
noção do que isso tudo representa.
Estamos diante da chance de
melhorar em muito a imagem do
País e estabelecer num novo fluxo
turístico, muitas vezes maior que o
atual, nos próximos 10 ou 20 anos.

Esse cochilo está acontecendo
também no campo privado?

Sim, pois muitas coisas podem
acontecer independente de
governo. Aqui e acolá a gente
vê grandes grupos se mexendo.
Mas é tudo muito tímido ainda.
A velocidade das ações tem
de melhorar muito para que
se aproveite ao máximo essas
enormes oportunidades para
fazer marketing, eventos, para
se ter ganho para as marcas.

Você acredita que essa perda
de tempo pode ser recuperada?
Em termos de imagem
de empresas esse processo

atrasado pode representar
prejuízo. Não dá para
recuperar. Mas daqui para a
frente muito pode ser feito
no sentido de aproveitar melhor
as oportunidades. Os homens
de marketing precisam pensar
mais nisso. Quanto aos novos
governantes, eles tem de
se dar conta de que estamos
diante da chance única
de ampliar o nível de emprego,
de melhorar a qualidade
de vida da população,
de mudar a imagem do país,
principalmente lá fora.

Vendas de bens duráveis podem
subir até 13% no segundo semestre

O Instituto para Desenvolvimento do Varejo divulgou
dado que mostra otimismo dos empresários em relação
à evolução das vendas no segmento. De acordo com o
levantamento, o aquecimento no segundo semestre
deve ser sentido já em setembro, com crescimento médio
de 7,4% em relação ao mesmo período de 2009. Desde
janeiro, o crescimento acumulado nas vendas do varejo
está em 6,7%. O segmento de bens duráveis é o que se
mostra mais otimista em relação aos próximos meses,
com uma estimativa de elevação de setembro a novembro
de 13%. Entre os motivos para essas previsões estão as
boas condições do mercado de trabalho, com contratações
recordes e o excelente quadro de aumento da renda.

Produção industrial cresce em
quase todos os setores em agosto

Quase todos os setores industriais cresceram no mês
de agosto, revela levantamento feito pela Confederação
Nacional da Indústria. Dos 26 segmentos pesquisados,
apenas o de borracha apresentou queda na produção.
Segundo a Sondagem Industrial, a produção da indústria
cresceu de 53,4 pontos em julho para 55,1 pontos
em agosto, atingindo também empresas de todos
os portes, incluindo as pequenas, todas acima dos
50 pontos. Com isso aumentou o uso da capacidade
instalada, que atingiu 51 pontos.

Divulgação

Antonio Milena

Cosméticos orgânicos em alta
O mercado brasileiro de cosméticos orgânicos deverá crescer 7,4% nos
próximos dois ano. A previsão é da Euromonitor International. Segundo a
pesquisa, o País possui o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, sendo
o primeiro entre os exportadores de matéria-prima. Filipe Sabará, da Beraca,
empresa nacional que exporta insumos amazônicos para mais de 40 países,
os dados refletem o ótimo momento dos mercados no mundo todo. Neste ano,
a empresa planeja crescer 14% e atingir faturamento de R$ 100 milhões.

OS ORGULHOS E VERGONHAS DO BRASILEIRO

Classe política está muito mal avaliada, em pesquisa que mostra um povo cheio de esperança com o futuro

A ATUAÇÃO
DAS AUTORIDADES

O NÍVEL DA EDUCAÇÃO
E ESCOLAS PÚBLICAS

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS (ÁGUA, LUZ ETC.)

COMO É GASTO
A VERBA PÚBLICA

A PUNIÇÃO
AOS CORRUPTOS

OS PARTIDOS
POLÍTICOS

OS HOSPITAIS
PÚBLICOS

OS POLÍTICOS

O TIPO FÍSICO DAS
MULHERES E HOMENS

A CAPACIDADE DE GANHAR
DINHEIRO DO BRASILEIRO

A ESPIRITUALIDADE DO BRASILEIRO

A CULTURA E TRADIÇÕES

A BANDEIRA BRASILEIRA

O ESPÍRITO BEM HUMORADO
DO BRASILEIRO

A BANDEIRA NACIONAL
EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

O HINO NACIONAL

A MÚSICA

O POVO, O JEITO
DE SER DAS PESSOAS

CARNAVAL

A NATUREZA, MATAS,
FLORESTAS, PRAIAS ETC.

QUAL É SUA EXPECTATIVA PARA O FUTURO? O QUE MAIS O ENVERGONHA? O QUE MAIS LHE DÁ ORGULHO COMO BRASILEIRO? 

Fonte: República
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