
e você não gosta de política, de
trabalhar muito e de ser cobra-
do duramente pelo seu cliente,
pode mudar de página. Ou de
profissão.
O negócio da publicidade passa

por uma grande transformação. As agências dis-
cutem novos formatos e caminhos para aumentar
a rentabilidade e a eficiência no atendimento aos
clientes. E os próprios anunciantes fazem a mes-
ma discussão, pressionados por verbas que, por
maiores que sejam, já não respondem às necessi-
dades surgidas com a velocidade da comunicação,
o mundo digital e um consumidor em constante
mobilidade. E este desafio ainda não solucionado
(quanto tempo restará para quem não respondê-
lo?) gera uma enorme dificuldade no dia-a-dia dos
profissionais, que precisam responderão imediato
da pauta como se as respostas estivessem prontas
na ponta da língua. Não estão.

Pensava exatamente
nisso quando a ARP me
convidou, em outubro
de 2007, para fazer uma
palestra na Semana de
Comunicação. A inten-
ção era falar sobre o ma-
rketing político, um tema
que sempre aumenta de
interesse às vésperas
de eleição. Logo me dei
conta de um interes-
sante paralelo entre os
desafios de uma campa-
nha política e aqueles do
atual e conturbado dia-
a-dia das agências, e de
como uma coisa poderia
servir de inspiração para
a outra. Como na pales-
tra a coisa não funcionou
direito, ganhei mais uma
chance de tentar explicar
esta maluquice aqui nes-
te artigo.

Na Direção de Criação da Paim, aprendo todo dia
que é preciso trocar o 'chip' normal dos criativos.
O difícil não é enxergar que precisamos ter novos
modelos, mas ter coragem para implantá-los - e
talentos multifacetados na cabeça e no computa-
dor. E é exatamente isso - a capacidade multifa-
cetada - o primeiro grande aprendizado que uma
campanha política traz para qualquer profissional,
porque ele vai criar, editar, escrever discurso, pen-
sar estratégias e sentir diariamente se o que ele
pensou, criou e produziu foi eficiente para mexer
nos índices de voto do seu candidato. E a imprensa
inteira vai dizer isso publicamente! Por isso, não
há nada que dê mais o 'pulso' de uma sociedade
quanto fazer campanha política, porque os temas
mais candentes estão todos ali. A sensibilidade e
a capacidade de renúncia são exercitadas a cada
peça, porque os anseios, carências e sonhos da
população não cabem todos no mesmo comercial,
nem na mesma campanha. E sensibilidade aliada

à capacidade de escolha é algo hoje fundamental
em qualquer agência, pelo menos na minha visão.
Acredito apaixonadamente que precisamos de
'mais instinto e menos institutos' na hora de defi-
nir caminhos para as marcas, apostando no talen-
to dos profissionais em assumirem caminhos com
mais riscos e menos cópias. As mesmas pesquisas
levam aos mesmos raciocínios que levam aos mes-
mos conceitos - e depois ficamos reclamando que
está tudo igual. Fazemos as mesmas coisas e que-
remos resultados diferentes.
Só que não é fácil não ter as respostas prontas. E aí
surge mais um ensinamento do marketing políti-
co: controle é tudo. Sabe por que numa campanha
política parece que o publicitário é um guru visio-
nário? Porque ele cuida de absolutamente tudo:
estratégia, discurso, evento, criação, edição, dire-
ção do candidato, tom das entrevistas, tudo. Qual-



quer manifestação tem a mesma linha, a mesma
intenção, a mesma coluna estratégica. Tudo com
um objetivo a ser atingido, com resultados moni-
torados em pesquisas qualitativas e quantitativas.
Tudo sendo pensado e organizado no mesmo lugar
dá aos marqueteiros um controle total dos passos
do seu cliente, e isso garante um Instinto guiado',
um faro maior do que o de outros que apenas gra-
vitam em torno dos mesmos assuntos. Até porque
o cliente, pessoa física, cobra isso diária e dura-
mente. Tudo isso faz o publicitário político parecer
um cara iluminado, quando ele é apenas um cara
informado. Mais do que os outros. Obsessivamente
mais do que os outros, e esta é a diferença para a
publicidade tradicional: hoje em dia são poucos os
profissionais que realmente sabem mais do que
os seus clientes sobre assuntos relevantes para a
conta. Claro, uma campanha política dura pouco
tempo e tem um cliente só, enquanto uma agência
dura a vida toda (ave!) e tem diversas frentes de
batalha ao mesmo tempo. Mas lembra daquela
primeira frase deste artigo? Sem esta obsessão
pelo controle, e o enorme trabalho que isso dá, é
impossível responder aos novos tem pôs. Quer mo-
leza senta num pudim, já dizia meu avô.
Para responder aos novos tempos cada um de nós
precisa ser como um màitre de cozinha: tem que
manejar todo o cardápio. É preciso viver a cozinha,
pra cuidar de todos os detalhes dos pratos, mas é
preciso também estar perto das mesas dos clien-
tes, porque os paladares mudam de uma hora
pra outra. Os clientes das agências são como bons
gourmets: adoram certas receitas tradicionais da
casa, mas também gostam de experimentar coi-
sas novas, E sabe por quê? Porque coisas novas é
o artigo mais ofertado do mundo moderno. Está
em liquidação constante na internet, nas viagens
baratas de avião, no consumismo sôfrego colocado
no lugar das emoções pausadas. Queremos tudo
como novidade quentinha e rápida. Na vida, no
restaurante, na agência. É por isso que outra coisa

que o marketing político ensina pra quem trabalha
com ele é que os GRPs são relativos. Ei, mídias, ou-
viram isso? As respostas numéricas sobre audiên-
cia já não traduzem tudo sobre a audiência. Esta-
mos numa época em que impacto gera percepção
e valor como nunca antes. E aquele target pode
estar com a TV ligada mas o cérebro desligado,
simplesmente porque você olhou para os núme-
ros e esqueceu de ver os seres humanos que estão
por trás deles. As pessoas já são convergentes há
muito tempo! O consumidor está misturando tudo,
e só os planos de mídia conservadores ainda se
preocupam em'começar a campanha no domingo
com um comercial no Fantástico'. Fantástico é que-
rermos que isso ainda funcione. Acontece que a
eficiência da propaganda é indiscutível, a suficiên-
cia não. E isso qualquer campanha política ensina
rapidinho, na primeira queda na pesquisa mesmo
depois de você estar fazendo'tudo certo'.
Na Paim tento aplicar algumas coisas que aprendi

fazendo campanhas políticas. Claro, conseguimos
realizar uns 5,7% disso. (Ué, você faz mais?)
Primeiro: operar em TPL (expressão do Tom Pe-
ters): Tempo Padrão de Lebre. Se o mundo está
rápido, nossas respostas também devem ser.
Quando vejo certos cronogramas para produção
de um comercial lembro imediatamente que uma
campanha política de segundo turno em qualquer
capital, com qualquer equipamento, coloca 10
minutos de TV todos os dias no ar! Todos os dias!
Isso é operar em TPL. Não dá pra pedir mais prazo,
a emissora é proibida por lei de receber depois da
hora marcada. E se a gente não entregar a fita, não
tem programa naquela noite. E talvez você nem
tenha trabalho no dia seguinte.
Segundo: o papel de uma agência é criar palan-
ques para as marcas. Já não ouviu dizer que can-
didato faz tudo para aparecer? Pois é: uma agência
deve fazer tudo para as marcas aparecerem. E isso
significa colocar a idéia em pé. Criador que acha
que seu papel é ter idéias e fazer layouts, e depois
deixar a vida prática para a produção está com os
dias contados. Idéias novas exigem posturas novas
e uma delas é ser co-autor na tarefa de colocar a
idéia no veículo, seja ele um jornal, um evento,
uma instalação de arte ou um show ao vivo no
youtube.
Terceiro: sabertrabalhar por projetos. Início, meio e
fim, misturando outros atores ao fazer publicitário.
Que venham os antropólogos, físicos, sociólogos e
antenados em geral. Tenho certeza de que o brain
vai ser mais rico e o seu bolso também.
Enfim, alguém genial disse que hoje em dia vive-
mos de vender lâmpadas, e o cliente quer comprar
luz. O marketing político pode nos ensinar a mudar
a direção dos nossos holofotes.
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