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editorial

Q

ualquer pessoa pode ler. Se for
funcionário da Assembléia, deve.

Se for gerente, precisa. E. se trabalhar
diretamente com deputados, tem a obri-
gação. "A Vida é um Palanque", do jor-
nalista Carlos Brickmann (Editora Globo),
é uma competente e bem-humorada
análise dos acertos e tropeços do mun-
do político na hora de se comunicar com
o distinto público que lhe dá voto.
É também uma boa lição de como é
preciso se profissionalizar para dar uma
assessoria eficiente a homens públicos e,
principalmente, uma
visão muito realista
de como funciona o
mundo da política,
com seus defeitos e
virtudes.

Jornalista autodi-
data que passou pe-
los maiores veículos
de comunicação do
País, cobrindo os
meandros do Poder,
Brickmann virou o
marquete-iro políti-
co responsável pela
complicada enge-
nharia de transfor-
mar a imagem do
prefeito de São Pau-
lo, Paulo Nlaluf, de
inimigo público n° 1 até o final da déca-
da passada, num nome que hoje evoca
competência administrativa e tem voz nas
grandes decisões nacionais.

Para apagai- aquela imagem pesada,
de petulância e amadorismo político,
capaz de todas as asneiras que dão man-
chetes negativas, Brickmann ensinou a
Maluf a maioria dos truques que qual-
quer bom político domina, que não pa-
recem novidade para quem anda perto
do Poder, mas que, sistematizados em
livro, ganham ar de novidade e status de
achados geniais, de relevante ensina-
mento. Paratentarsimplfficar, atese geral
é transformar defeitos em virtudes e ter
competência para exaltar as virtudes sem

aparentar prepotência e arrogância.
Nessa linha, o livro dá uma série de

casos e exemplos interessantes, como o
do próprio Maluf, que transformou sua
tão criticada obsessão pelo poder em
obstinação. Ou da velha raposa Antônio
Carlos Magalhães, que usou sua fama
de duro e encrenqueiro como marca de
brigão pela Bahia. Ou ainda, o do maior
craque já conhecido em marketing
intuitivo, Jânio Quadros, que transformou
sua loucura em única afternativa para,
como se diz, governar um país não mui-

to normal como o
nosso.

Olivro está lon-
ge, entretanto, de
ser um elogio à es-
perteza e à malan-
dragem. Com a ba-
teria de exemplos,
bons e ruins, o livro
deixa, ao final, asen-
sação de que comu-
nicação não faz mi-
lagre se não transmi-
tir para o distinto
público sinceridade,
autenticidade e espí-
rito público. Como
na linguagem de
marketing: não adi-
anta tentar vender

produto ruim. Ou ainda, como diz a
velha teoria: não se consegue enganar
todos o tempo todo.

Fica também a certeza de que uma
boa comunicação é trabalho de longo
prazo, construído numa relação recípro-
ca de respeito e sinceridade com jorna-
listas, órgãos de imprensa e os segmen-
tos de representação da sociedade.
É, antes, produto de primeira necessida-
de num sistema que se pretenda demo-
crático, em que a troca de informações
contribua para ampliar o nível do debate
político.

Como diz o próprio Brickmann ao
final, se não se acreditar nisso, é só
chamar o Fujimori.

A Vida é um Palanque
Livro mostra as artimanhas do marketing político,

ensinando que sinceridade é fundamental
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