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INTRODUÇÃO

A campanha publicitária “O melhor do Brasil é o brasileiro” 
e o slogan “Eu sou brasileiro não desisto nunca”, 

mostrava a adversidade dos brasileiros e sua “capacidade 
de superação1”. “Se a sociedade, o governo e todas as 
instituições não oferecem a oportunidade, alguém pode 
oferecer. E possivelmente não seja aquela que queremos. 
Garantir que as pessoas tenham acesso a coisas mínimas 
é um compromisso ético”, assim definiu o presidente Lula 
no discurso de lançamento. Enfatizou também, que não é 
possível um ser humano chegar a lugar algum se ele não 
gostar e não acreditar em si mesmo2.

Pesquisas realizadas pelo Instituto Latinobarômetro 
que abrangeram a maioria dos países da América latina, 
constatou que o brasileiro é o povo com a mais baixa 

O estudo sobre a propaganda “O melhor do Brasil é o brasileiro”, Propaganda de Motivação Institucional Governamental, mostra as 
intenções das campanhas governamentais, como são elaboradas, quais os meios de veiculação, como as empresas e o público aderem 
à mesma, de que maneiras são utilizadas para transmitirem idéias à população e quais são suas reais intenções. Essa campanha 
procurou promover maior aceitação por parte da população em relação aos seus governantes e gerar opinião pública positiva. As 
campanhas governamentais não evoluíram com a modernização dos meios de comunicação e nem com as mudanças de governos 
ocorridas. Visam unicamente os interesses governamentais em despertar a população para algo ou alguma idéia com a finalidade 
de alcançar os objetivos pré-supostos durante as campanhas eleitorais. O apoio da mídia e de empresas foi muito importante na 
divulgação do slogan. A Pesquisa Nacional do Ibope ‘Opinião’ registrou 84% de aprovação. Porém não aponta que tenha havido 
mudança de hábito.
Descritores: Motivação institucional, Auto-estima, Cidadania.

The study about marketing “The best of Brazil is the Brazilian”, Marketing of Government Institutional Motivation, shows the intentions 
of the government campaigns, how they are elaborated, which are the transmission means, how the companies and the public are 
complacent, how campaigns are used to transmit ideas to the population and which are the real intentions. This campaign tried to promote 
larger acceptance of the population in relation to their rulers and to generate positive public opinion. The government campaigns didn’t 
develop with the modernization of the communication means and nor with the anterior changings of governments. They only seek the 
government interests in waking up the population for something or some idea with the purpose of reaching the objectives presupposed 
during the electoral campaigns. The support of media and companies was very important in the issue of the slogan. Opinion Ibope’s 
National research registered 84% of approval. Therefore it doesn’t point that could have been a change. 
Descriptors: Institutional motivation, Self-esteem, Citizenship.

El estudio de la propaganda “El mejor del Brasil es el brasileño”, Propaganda de Motivación Institucional Gubernamental, muestra 
las intenciones de las campañas gubernamentales, como son elaboradas, cuales los médios de transmisión, como las compañías 
e instituiciones adheren al mismo, que maneras son utilizadas para transmitiren las ideas a la población y sus intenciones reales. 
Esa campaña intentó promover aceptación más grande al respecto de la población para sus gobernantes y generar opinión pública 
positiva. Las campañas gubernamentales no desarrollaron con la modernización de los médios de comunicación y ni con los cambios 
de gobiernos. Ellos buscan sólo los intereses gubernamentales despertando en la población algo o alguna idea con el propósito de 
alcanzar los objetivos prepuesto durante las campañas electorales. El apoyo de los medios de comunicación y de las compañías fue 
muy importante para la divulgación del slogan. La Investigación Nacional de Opinión del Ibope registró 84% de aprobación. Aun así no 
apunta que eso ha tenido cambio de hábito. 
Descriptors: Motivación institucional, Autoestima, Ciudadanía.

auto-estima da América Latina. Apenas 
22% dos brasileiros declaram ter muita 
confiança em seus compatriotas, 64% 
dos uruguaios, 55% dos colombianos e 
52% dos chilenos afirmaram confiar pra 
valer na população de seus países. Outra 
pesquisa considerada foi a realizada 
pelo SEBRAE em 2002, que identificou a 
baixa-estima e a valorização apenas do 
que vem de fora3. 

Segundo a revista Meio e Mensagem 
– março/2003, a ABA queria estimular as 
empresas a retomar seus investimentos 
em propaganda4. De acordo com 
os idealizadores, uma campanha 
publicitária desse porte só alcança seus objetivos se for 
além da divulgação pelos meios de comunicação, deve 
envolver esforços de organizações públicas e privadas, 
como também, deve repercutir pelos diversos formadores de 
opinião do país. Para eles, este não é o movimento de uma 
única instituição, mas é a missão de cada um que acredita 
na riqueza do Brasil ser o brasileiro.

 “A propaganda não cria desejos, mas intensifica as coisas 
boas e ruins que estão dentro de nós”, afirma o australiano 
Ken O’Donnell, diretor da Brahma Kumaris para a América 
Latina, uma ONG internacional que integra o conselho 
econômico e social das Nações Unidas. A propaganda é 
o meio utilizado para a divulgação de idéias e que gera 
diferentes motivações. Ela pode ser entendida como uma 
das estratégias para tornar público um ato ou uma idéia, 
objetivando induzir ou convencer o público a uma dinâmica 

favorável a determinada idéia, é esta a parte 
técnica da comunicação5. 

As motivações que movem o ser humano 
são diferentes de acordo com as fases da vida 
e do desenvolvimento pessoal do individuo. A 
cada objetivo traçado, um grupo de motivações 
aflora na mente da pessoa. À medida que 
são alcançadas, as tensões resultantes das 
necessidades vão se tornando mais suaves e 
surgem novas necessidades, novos objetivos 
são traçados e novas motivações afloram.    

 A motivação é a força motriz interna dos 
indivíduos que os impele à ação. É resultado 
da tensão causada pela discrepância entre o 
que as pessoas são e o que elas querem ser; 

do que têm e do que querem ter. O indivíduo se esforça 
consciente e inconscientemente para diminuir essa tensão 
por meio do consumo ou do comportamento que acreditam 
que irá satisfazer suas necessidades. A motivação pode se 
dar de forma positiva ou negativa. 

RESULTADOS
Metodologicamente a pesquisa baseou-se num estudo de 
caso entendido como Marketing Institucional.

A Campanha “O melhor do Brasil é o brasileiro”, lançada 
em 2004 em São Paulo, foi inspirada na obra de Luis da 
Câmara Cascudo e, incorporada a música “Tente outra vez” 
de Raul Seixas, desenvolvida voluntariamente pela Lew Lara 
(agência que atende a conta Institucional da ABA Associação 
Brasileira de Anunciantes). Baseou-se na utilização do 
Marketing Institucional, e o objetivo foi o aumento da auto-

“A cAMpAnhA eM 
estudO fOi MOtivAdA 
pelO interesse eM se 
elevAr A AutO-estiMA 

dO pOvO BrAsileirO 
que é A MAis BAixA 
dA AMéricA lAtinA 
e, tAMBéM é O pOvO 

que MenOs cOnfiA eM 
seus cOMpAtriOtAs”

Este artigo é resultante da pesquisa intitulada: Estudo de caso da propaganda governamental - “O melhor do Brasil é o brasileiro”, de-
senvolvida com apoio do CNPQ por meio da concessão de Bolsa de Iniciação Científica, no âmbito do PIBIC/UMC/Cnpq.
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estima do brasileiro7. 
Para Vaz é a definição da palavra “institucional” dentro 

do marketing é um termo institucional empregado em 
várias vertentes do marketing como: Marketing Cultural, 
Marketing Esportivo e outros. O autor acredita que esta 
concepção está longe de constituir a essência de uma 
instituição social. A instituição antes de tudo é um conceito, 
isto é, uma idéia, e finalmente a organização estrutural 
aprovada pela sociedade para a realização de um objetivo 
em vista. Uma instituição social é, pois, idéia e estrutura, 
caracterizando assim a necessidade de se difundir conceitos 
ideológicos como produto. Observamos isso quando ele 
afirma: “[...] O Marketing Institucional incorpora sempre, 
em nível subjacente, um Marketing Ideológico, ou seja, 
sob a estrutura de instituição está sempre uma idéia. O que 
diferencia as ações institucionais é a ênfase maior ora sobre 
a estrutura, ora sobre a idéia, ora sobre ambas”. Segundo 
Philip Kotler, “o marketing é uma força que 
eleva o padrão de vida e auxilia os clientes 
a serem mais bem sucedidos e através dele 
tornar o mundo um lugar melhor para se 
viver8”. 

Para Vaz existe, também, um sentido 
sociológico calcado na “fundação, criação 
humana, concreta ou abstrata, estabelecida, 
organizada, imposta ou convencionada 
para se conseguir certo fim8”. Assim, ele 
considera instituições sociais concretas, por 
exemplo, a Universidade de São Paulo, a 
igreja e, na linha de instituições abstratas o 
Estado e a República. 

Tão logo uma iniciativa de propagação 
ideológica, partida da instituição 
governamental, caracteriza-se dentro 
do preceito de Marketing Institucional, 
definindo o seu pólo principal da seguinte 
forma: “[...] conjunto de trocas características 
do Mercado Simbólico. A essência do 
Marketing Institucional é, igualmente, a 
manutenção, sobrevivência e crescimento das instituições 
que o praticam, ainda que sem fins lucrativos7”.  

A comunicação governamental se concretiza, a partir 
da rotina diária dos briefings da sala de imprensa da 
presidência, passa pela programação institucional dos filmes 
de televisão e cinema, corre na rede de imprensa de boletins, 
jornais, folders, revistas especializadas, folhetos, panfletos, 
espalhados pelas centenas de instituições e empresas 
governamentais, projeta-se na política de fixação de imagens 
para os planos, programas e obras governamentais e vai, de 
Brasília até as pequenas comunidades rurais do interior do 
país. A comunicação social do governo transforma, transmite, 
sustenta imagens, cria e estabelece pólos de motivação e 
satisfação, desfaz equívoco, e atenua pontos de tensão. Em 
ultima análise, reforça e sustenta o poder9.

Essa força, porém, não deve ser utilizada apenas 
unilateralmente, isto é, do governo para a sociedade. Em 
regimes abertos, funciona igualmente para transmitir 
ao governo o estado de espírito de seus governados. 

Cabe ao governo exibir seus feitos e, aos profissionais de 
comunicação que os serve, desempenhar com eficiência a 
tarefa de informar e interpretar os fatos. Mas a impressão que 
se tem após anos a fio de mensagens viciadas, é que o Brasil 
acostumou-se com o “oficialismo informativo”, responsável 
por verdades não comprovadas.

No que se refere ao perfil do brasileiro, Darcy Ribeiro 
afirma que no Brasil o conceito de identidade não existe 
apenas em uma cultura ou uma etnia, mas sim através da 
diversidade que proporciona adaptação aos meios sociais. 
No período colonial, cada um desses núcleos manteve 
relações diretas com as metrópoles; estes núcleos diferentes 
e ao mesmo tempo tão iguais se mantiveram unidos em 
uma só nação, enquanto o “natural” seria que os mesmos se 
transformassem em comunidades independentes10. 

O território de nossa definição de “brasilidade” fica 
assim um tanto difuso. Para ela existe um outro lado, onde 

estão os que definem a “brasilidade” pelo 
encontro de três raças: o branco, o índio 
e o negro. A tradicional mistura. Mas uma 
mistura indistinta em que não sabemos 
bem em que proporção entra cada um dos 
componentes. Ser brasileiro, finalmente, 
não é ser branco, ou ser índio, ou ser negro. 
É ser brasileiro.A historiadora argumenta 
que faz parte da história do brasileiro 
o se deixar falar. Dessas falas e do olhar 
sobre ele vai se construindo um lugar de 
discurso, institucionalmente estabelecido e 
socialmente referendado11. 

A formação dos sentidos que circulam 
no imaginário desta nação caracteriza-
se por três enunciados: o primeiro, todo 
brasileiro gosta de levar vantagem em 
tudo; o segundo, existe sempre o jeitinho 
brasileiro; e, o terceiro, para o senso 
comum  Deus é brasileiro12.

O primeiro enunciado surgiu de uma 
campanha feita para o cigarro Vila Rica, 

pelo ex-jogador de futebol Gerson da Seleção Brasileira 
e, por isso chamada de Lei de Gerson. Essa mentalidade 
do “levar vantagem” é incorporada anos depois no slogan: 
“Tem que dar certo” do governo Sarney. Nesta máxima não 
importam os meios, o importante é vencer. O que remete a 
outra frase de efeito utilizada no governo Collor: “Vencer 
ou Vencer”. 

O segundo enunciado segue da postura da vantagem para 
a cultura da malandragem. Os dois clichês articularam-se de 
modo que um dá condições para que o outro se realize com 
sucesso na constituição de um caráter social, mesmo que 
bastante estereotipado. Mário de Andrade escreveu em 1928, 
Macunaíma - o herói sem caráter. Este livro é um marco do 
Movimento Modernista Brasileiro. Mais que um romance 
onde prevalece certa estética surrealista, Macunaíma é 
apontado como uma tentativa radical de se entender o povo 
brasileiro pelas suas não-qualidades, pelo que lhe falta para 
ser caracterizado como um povo13. 

Longe destes estereótipos, no livro O cidadão de 
Papel (2004) o jornalista Gilberto Dimenstein apresenta a 

fragilidade da cidadania no Brasil, envolta pelas engrenagens 
do colapso social que provoca a violência, renda, mortalidade 
infantil, população, desemprego, urbanização, desnutrição, 
meio ambiente e educação. Os problemas brasileiros de 
desigualdade social, cidadania e exclusão social são tão 
antigos quanto nosso país. Para ele, o custo da ignorância é o 
maior de todos. Muito pode ser resolvido através da educação. 
O grau de escolaridade do indivíduo influencia também na 
taxa de mortalidade infantil, fecundidade e paternidade 
responsável: “É polemica a definição de analfabetismo. No 
Brasil, considera-se oficialmente alfabetizado quem sabe 
escrever um bilhete simples. Mas existem estudos indicando 
que quem não foi pelo menos quatro anos à escola pode 
ser considerado um analfabeto de fato”14. Questiona-se aí 
o papel do governo e procura localizar em que nível está 
a responsabilidade sobre a cidadania - 
estadual ou federal. O jornalista abre-nos 
os olhos para a participação individual na 
sociedade, ou seja, “O que eu posso fazer 
sozinho?”. A conquista de uma posição 
cidadã depende do comprometimento de 
cada indivíduo.

A campanha em estudo foi motivada 
pelo interesse em se elevar a auto-estima 
do povo brasileiro que é a mais baixa da 
América Latina e, também é o povo que 
menos confia em seus compatriotas. 

Auto-estima pode ser definida como 
chave para o sucesso ou fracasso, e para 
entendermos a nós mesmos e aos outros. 
Continua a definir a auto-estima como a 
soma da autoconfiança como auto-respeito. 
As pessoas procuram a autoconfiança e a 
auto-estima em todos os lugares, menos 
dentro de si mesmas, e por isso fracassam 
em sua busca. Esta teoria vai ao encontro 
com o discurso de lançamento da campanha 
“O melhor do Brasil é o brasileiro”, 
realizado pelo Presidente Lula, o qual ressaltou que o povo 
não deve esperar que o Estado resolva seus problemas, 
ele – povo - pode ser responsável pelo seu crescimento e 
pelo crescimento do país. A partir do momento que eleva 
sua auto-estima, tem forças para lutar por seus objetivos, 
não desistindo nunca. Impensada as pessoas confundem 
auto-estima com falsas noções de “egoísmo”. Existe uma 
tendência impensada de classificar como “narcisista” o 
indivíduo ativamente preocupado com seu desenvolvimento 
pessoal, uma espécie de “coice” contra o movimento do 
potencial humano15.  

 “O melhor do Brasil é o brasileiro” envolveu profissionais 
de várias áreas e evidenciaram personagens em dois níveis: 
primeiro, personalidades públicas; depois, pessoas comuns. 
Os filmes destacaram: Ronaldo Nazário de Lima (Ronaldinho 
– o Fenômeno), Herbert Viana (músico) e Vanderlei Cardoso 
de Lima (maratonista), os cidadãos: o pedagogo Roberto 
Carlos Ramos, a professora Maria José Bezerra e o funcionário 
público Francisco Basílio Cavalcante16.

Estes personagens anônimos ajudaram a gerar maior 
credibilidade à campanha, como a história de Maria 

José Bezerra. 
Pernambucana de 
Recife nasceu num 
bairro popular, filha 
única de um foguista 
de navios mercantes, 
e de uma dona de 
casa.

Traçou o próprio 
destino: driblou 
doenças, a violência do pai e a condição social. Freqüentou 
escola pública. Aos seis anos, o avô que sustentava a casa 
ficou cego, por isso, a sua mãe foi trabalhar como doméstica. 
Aos 13, descobriu um desequilíbrio hormonal que a levaria 
a fazer diversas cirurgias. Aos 19 anos, cansada da violência 

paterna, ela e a mãe saíram de casa sem 
levar nada. Durante um tempo, as duas 
moraram em um pequeno quarto, sem luz, 
sem água e sem banheiro.

Quando cursava História na Universidade 
Federal de Pernambuco, entrou em um 
programa de assistência a universitários. Em 
1978, se tornou professora da rede estadual 
de ensino. Foi quando decidiu ser mestre. 
As condições não permitiam que fizesse 
um mestrado, tinha de trabalhar muito para 
sustentar a casa, lecionando manhã, tarde 
e noite.

Maria José passava as madrugadas a 
estudar. Quando terminou os créditos do 
mestrado foi hospitalizada, vítima de um 
esgotamento, e não conseguiu defender sua 
dissertação. No início dos anos 1980, foi 
aprovada em concurso para a Universidade 
Federal do Acre. 

Em 1990, grávida de dois meses da única 
filha, acordou sem enxergar. Descobriu que 
tinha um tumor no fundo do globo ocular. 

Então, começou um tratamento que duraram três anos. Depois 
de muito remédio e força de vontade, Maria José recuperou 
80% da visão e voltou ao mestrado na Universidade Federal 
de Pernambuco. Em 2002, defendeu sua dissertação em 
História do Brasil e começou o doutorado em História Social 
na Universidade de São Paulo. 

Em 2003, ela se livrou da ameaça do lúpus (inflamação 
crônica da pele), depois de muitas doses de corticóide, 
terminou, sua dissertação sobre a história do Acre.

Aos 50 anos, contabiliza sua vida: 14 livros escritos, 21 
cirurgias, uma filha e muitos sonhos. “Sem o sonho e sem a 
luta – a vida não faz sentido”, diz ela, que planeja um pós-
doutorado na França. “Se a saúde deixar, eu chego até lá”, 
fala. Alguém duvida? 17

Os resultados obtidos pela campanha somam números 
positivos. Segundo Mauricio Machado a campanha 
realizada pela ABA e Secom, recebeu apoio de mais de 300 
empresas e R$ 100 milhões em doações para a veiculação 
da campanha18.

O selo da campanha “O melhor do Brasil é o brasileiro” 

“As MOtivAções que 
MOveM O ser huMAnO 

sãO diferentes de 
AcOrdO cOM As 

fAses dA vidA e dO 
desenvOlviMentO 

pessOAl dO individuO. 
A cAdA OBjetivO 

trAçAdO, uM grupO 
de MOtivAções AflOrA 
nA Mente dA pessOA”

   

“A cAMpAnhA 'O 
MelhOr dO BrAsil 

é O BrAsileirO', 
receBeu AprOvAçãO 

dOs BrAsileirOs. 
O resultAdO dA 

pesquisA nAciOnAl 
reAlizAdA pelO 

iBOpe OpiniãO, eM 
cAráter vOluntáriO, 

registrOu 84% de 
AprOvAçãO”
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referências

“O melhor do Brasil é o brasileiro”. 
As campanhas institucionais visam 

unicamente os interesses governamentais 
em despertar a população para algo ou 
alguma idéia com a finalidade de alcançar 
os objetivos pré-supostos durante as 
campanhas eleitorais. Como os estudos 
apontaram, esta abordagem não evoluiu com 
a modernização dos meios de comunicação 
e nem com as mudanças de governos que 
ocorreram desde que a primeira campanha 
de motivação institucional foi veiculada no 
período militar. 

A propaganda governamental é fruto 
da necessidade do governo em afirmar 
seus conceitos e suas idéias perante a 

população. Para isso o apoio da mídia e de grandes empresas 
foi de grande importância na divulgação do slogan “Eu sou 
brasileiro não desisto nunca”. Este slogan traz um apelo muito 
forte ao subconsciente de cada um e desperta um sentimento 
otimista. 

O alto índice de aceitação e aprovação da população 
à propaganda não aponta que tenha havido mudança de 
comportamento. Não relata se a população mais carente 
conseguiu receber esta mensagem com a finalidade que foi 
elaborada.

A baixa auto-estima apontada nas pesquisas que motivaram 
a campanha governamental é vista por Dimenstein14 como 
decorrência da precariedade das condições de vida precária 
da maioria da população, que resulta na ausência ou até no 
não direito a cidadania, que leva o brasileiro a não acreditar 
que possa conseguir algo por si mesmo e tão pouco por seus 
compatriotas.

foi distribuído gratuitamente para uso 
institucional de empresas interessadas. Para 
isso, bastava cadastrar-se no site da Aba e 
preencher o Termo de Adesão – http://www.
aba.com.br/omelhordobrasil/19.

O Ibope mostra que 76% da população 
acreditam na influência da propaganda sobre 
o comportamento da sociedade. Segundo 
o subsecretário de publicidade da Secom, 
Caio Barsotti, o Brasil não carece de boas 
referências: “Existem ótimos exemplos de 
superação, desempenho e determinação. Só 
precisam ser mostrados”, defende20. 

 A campanha “O melhor do Brasil é o 
brasileiro”, recebeu aprovação dos brasileiros. 
O resultado da pesquisa nacional realizada 
pelo Ibope Opinião, em caráter voluntário, registrou 84% de 
aprovação. Dados levantados por meio do Ibopebus (pesquisa 
mensal nacional do tipo ônibus, em que vários clientes 
compartilham o campo), com 2.002 brasileiros entrevistados 
acima de 16 anos apontaram 95% de aprovação. A referência 
aos protagonistas dos dois filmes iniciais, Ronaldo Nazário e 
Herbert Viana, responde pela quase totalidade das menções 
espontâneas de lembrança da campanha. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Marketing Institucional caracteriza-se pelo tratamento 
econômico de conceitos ideológicos utilizando-se de 
técnicas mercadológicas, cujo objetivo é criar atitudes 
e comportamentos favoráveis aos diversos segmentos de 
público em relação à organização (instituição), reforçar 
a imagem do produto, serviço e etc., não evidenciando o 
lucro de imediato como é o caso específico da campanha 

“'eu sOu BrAsileirO 
nãO desistO nuncA'. 
este slOgAn trAz uM 

ApelO MuitO fOrte 
AO suBcOnsciente de 
cAdA uM e despertA 

uM sentiMentO 
OtiMistA”


