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Qual a diferença entre publicidade e
marketing político?

O :n.vke'!r'r:político é uma atividade relativa-
mente nova no Brasil. Só começamos a utilizar
esse instrumento a partir da rede moc ratização do
País, no final dos anos 80. Então. existe muita
confusão mesmo. Apesar dessa atividade ainda
não ter sido devidamente decodificada, posso di-
zer que o mat*etingpolítico não é jornalismo nem
publicidade e é mais do que uma ação de estraté-
gia política. Quando vamos montar uma campa-
nha. partimos de um diagnóstico da conjuntura
eleitoral e das possibilidades do candidato, au!'
ajudam a definir a estratégia política da campar:
e o conjunto de ações que será desenvolvido pel
comitê e acompanhado, passo a passo. pelo p"o
4 ir)ional de rnai*etingda campanha.

Essa atuação não se confunde com uma
função própria dos partidos políticos?

estrategistas ao purtico :ambem p'-'
cisait uados com os quais trabalhamos. Nu
é, pois. um trabalho antagônico, mas que se cori
pleta. Além disso, no Brasil, infelizmente, temos
um corpo partidário ainda muito deficiente e, mais
do que isso. aqui não se vota em partidos, vota-
se em pessoas. A interferência da cúrili
'ia nO é flLitO o'te.

Recentemente, o governador Itamar
Franco fez uma crítica ao marketing polí-
tico, responsabilizando-o pelo esvaziamen-
to do conteúdo político das campanhas,
que está sendo repetida por vários ou-
tros políticos e profissionais. O senhor
concorda?

a' :o «r
político está no ar. mas isso é uma bobagem sem
tamanho. Há cem anos, quando o rádio come-

çou a se desenvolver nos Estados Unidos e sur-
giu a propaganda, houve uma discussão acadêmi-
ca - e não passou disso - sobre a validade de se
influir na decisão de compra de uma pessoa. É
um debate semelhante ao que acontece hoje so-
bre o marketingpolítico. mas é uma discussão
já caduca. O markering político está aí, veio
para ficar. Não há mais como se trabalhar uma
campanha política de forma amadorística. Te-
mos de atuar profissionalmente. até porque
uma campanha pensada dessa forma, com base
em princípios profissionais, terá mais chance
de alcançar seus objetivos com um custo me-
nor e um i esultado r nel!

O horário eleitoral é um bom espaço para
divulgação da plataforma política de uni_.
candidato?

lenho c'trcontt udo m.aos intelectuais que
combatem o horário político. mas eles estão per-
dendo a visão histórica desse processo. O horá-
rio político gratuito nos meios de comunicação é
o maior responsável pela democratização do País.
Se não houvesse o horário político, teríamos saí-
do de uma ditadura militar para cairmos em outra
ditadura, a dos donos de meios de comunicação.
A abertura do horário político a todos os candida-
tos foi o principal responsável pela democratiza-

Quando o senhor fala em democratiza-
ção, refere-se à popularização da políti-
ca7

uco iSso Ser!i o norrio político, o P
não vingaria no País. O Brizola não se elegeric
no <io.

Quais são os limites e as responsabilida-
des do marketing político?

Vè tem irr)r(' . r' Ci' u.itu:'ai. Se oprofis-
sional de rnatketing político tiver alguma descon-
fiança em relação ao candidato que o está contra-
tando, ele não deve aceitar fazer essa campanha.
Eu não faço. Quando trabalhei na campanha do
presidente Fernando Coilor, eu não sabia o que

acontecer. Quando ele foi candidato a prefeito
de São Paulo e me sondaram, prometendo uma
proposta irrecusável, não quis nem conversar.
porque aí eu já sabia quem ele era. Então isso
depende da ética de cada um. Agora, o mai*etfrrg
político tem obrigação de desvendar para os elei-
tores quem é o candidato adversário. No caso
Collor, era responsabilidade do seu adversário.
Lula, que tinha informações, mostrar para os elei-
tores quem era Fernando ColIor.


