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MARKETING - Porque investir na criação de um

blog?

DUDA MENDONÇA - Tudo começou a partir de uma
brincadeira. Estou numa fase da vida em que quero
fazer coisas divertidas. Não abro mão disso. Meu fi-
lho foi estudar no Canadá e fui obrigado a entrar na
internet para conversar com ele. Por outro lado, resol-
vemos criar um site com todo o trabalho político que
já produzi nestes mais de 25 anos de carreira para
vender consultoria na área. Juntamos as duas idéias e
decidimos criar um blog, que é caótico, já que você
pode misturar tudo: de conteúdo sobre marketing po-
lítico até lugares que gostei de conhecer.

MARKETING - O blog já está no ar há pouco

mais de um mês. Qual o retorno obtido por essa

iniciativa?

MENDONÇA - Não entendo muito de blog, mas
parece que o "blog do Duda" está indo muito bem,
porque temos 1,5 mil acessos por dia. Desde o pri-
meiro dia, não assumi compromisso ou obrigação
alguma com os internautas, Até porque, antes des-
se projeto, eu não sabia nem ligar o computador.

MARKETING - Mas o senhor já está negociando
com alguns políticos?
MENDONÇA - É provável que eu desenvolva as
campanhas de João da Costa (PT), em Recife, e de
Antônio Imbassahy (PSDB), em Salvador. Também
estou conversando com a Luiaanne Lins (PT), em
Fortaleza, com o Marcelo Crivella (PRB), no Rio de
Janeiro, e com o José Queiroz (PDT), em Caruaru,
Pernambuco.

MARKETING - Quantas campanhas você pretende

fazer este ano?

MENDONÇA - Este ano farei essa conta ao contrário.
Estou avaliando quantas campanhas posso fazer de
uma forma confortável, porque meu tempo é finito,
Quero fazer coisas interessantes e me divertir. À me-
dida que trabalho com candidatos de lugares onde
nunca fiz campanha, vou conhecendo pessoas e re-
giões diferentes e aprendendo também.

MARKETING - Como essa consultoria irá funcionar?

MENDONÇA - A consultona irá atuar de três formas:
apenas diagnóstico, que deverá custar entre R$ 50

mil e R$ 100 mil, dependendo
do volume de trabalho; elabora-
ção da campanha, que fica entre
R$ 350 mil e R$ 500 mil; e todo o
acompanhamento do trabalho por
meio de reuniões estratégicas.
A prefeita Luizianne e o Crivella
estão querendo as três partes e o
custo disso vai estar perto de R$
l milhão, que considero um preço
bem razoável pela importância do
meu trabalho.

Fiquei surpreso com a quantidade de acesso e de
pessoas que mandam recado e cobram respostas.
Agora estou me estruturando para responder a es-
sas pessoas.

MARKETING - Seu blog gerou muitos clientes para

sua consultoria?

MENDONÇA - Há muita gente me ligando, mas
ainda não estamos na época de fechar contratos, até
porque o político não pode assinar nada, já que ain-
da não é candidato. Só quem pode fechar é o partido
ou o comitê financeiro da campanha, e, geralmente,
isso só acontece depois da convenção do partido,
que ocorre em junho.

MARKETING - O que mudou em sua forma de atu-

ação?

MENDONÇA - A diferença é que agora não acompa-
nho todo o processo eleitoral, apenas crio a campa-
nha e dou o apoio ao candidato. Antes eu fazia tudo na
eleição. Para tanto, agora exijo que o político traga sua
equipe e o seu coordenador de campanha para de-
senvolver a estratégia comigo. Algumas vezes, esse
processo de criação demora um dia, outras vezes,
dez dias. Isso é algo muito relativo. O feeling pode vir
quando estou tomando banho. Outra exigência é com
relação à forma de pagamento: recebo 50% na hora
em que o candidato me contratar e os outros 50% na
conclusão do trabalho, com a respectiva nota fiscal.
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MARKETING - O desempenho do seu blog influen-

ciou na sua maneira de criar estratégias políticas?

MENDONÇA - Tudo na minha vida sempre foi muito
intuitivo, até o início da minha carreira na propaganda.
Fiz esse blog sem nenhuma pretensão ou estratégia.
Mas por conta do retorno que tive, estou começando
a olhar a ferramenta de forma pretensiosa, Esse é um
canal maravilhoso, mas que ainda não vai influenciar
nas nossas eleições, como tem ocorrido nos Es-
tados Unidos, onde Hilary Clinton e Barack Oba-
ma disputaram votos pela internet, principalmen-
te, por meio do Youtube.

MARKETING - Porque o senhor afirma que a

internet ainda não irá figurar entre as principais

mídias das próximas eleições no Brasil?

MENDONÇA - Porque ainda não temos uma re-
gulamentação definida. Há muita gente questio-
nando como será a divulgação das campanhas.
Pode ser que exista uma multa para conteúdos
on-line que elogiem determinado candidato, o que
não é viável, porque como esse candidato pode im-
pedir que o seu adversário produza um vídeo desse
tipo apenas para prejudicá-lo? A internet ainda é algo
muito novo para o marketing político nacional.

MARKETING - Que tipo de estratégia deverá se so-

bressair nas próximas eleições?

MENDONÇA - Deverá ocorrer um pequeno aumen-
to de importância da internet, sobretudo entre os elei-
tores da classe média alta e o público jovem. Essa é
uma mídia que está crescendo a passos largos, mas
ainda não tem a mesma importância da televisão,
Não teremos grandes mudanças nas próximas elei-
ções. A TV ainda continua sendo um grande veículo,
com 70% dos investimentos para as ações de marke-
ting político, seguida do rádio, 20%. Os 10% restantes
serão divididos nas demais mídias.

MARKETING - Porque a TV continua sendo a prin-

cipal ferramenta do marketing político?

MENDONÇA - Hoje não é mais o coronel, o artista ou
o jornalista que influencia o voto do povão e sim um
colega de trabalho ou um amigo de bar. A eleição se
ganha no ambiente de trabalho, na praia, no futebol.
Neste novo cenário, a TV passa a ser o veículo que
permite fornecer argumentos para seu eleitorado de-
fender o candidato. Esses caras precisam estar afia-
dos para, no boteco ou na praia, discutir e defender
seu candidato e assim influenciai os indecisos.

MARKETING - O que uma campanha precisa ter

para eleger um candidato?

MENDONÇA - Forma e conteúdo. Muitas vezes, na
TV a forma é mais importante do que o conteúdo. Afi-
nal, imagem é tudo. Fiz um post em meu blog sobre
isso. Não uso comício na TV, por exemplo, porque
na TV o político aparece conversando com uma pes-
soa que está a um metro no máximo de distância. Já

em um comício, ele fala com um público que está
a 100 metros dele. A regra é clara: você consegue
convencer muito mais o eleitor conversando do que
gritando com ele. Outro ponto essencial é falar sem-
pre a verdade, por mais que ela doa. Se pisou na
bola, o melhor é se explicar e pedir desculpa. Afinal,
quem nunca cometeu um erro? Em uma campanha
de marketing político também não se deve bater de
frente com o adversário, porque você ficará com
uma imagem de antipático e agressivo e o eleitor
não quer isso,

MARKETING - E o que o eleitor quer?

MENDONÇA - O povo quer saber o que o político
vai fazer para melhorar a vida dele. Se o discurso
convencer, ele vota no candidato. É um equívoco
pensar que existe um público consumidor e outro
público eleitor. O mesmo público que vota é o que
consome. Logo, a comunicação deve seguir os mes-
mos parâmetros do marketing de produto. É óbvio
que a campanha não é igual, mas os métodos po-
dem ser trabalhados da mesma forma. A diferença
é que o produto sabonete não fala, não dá entrevista
nem comete erros. Porém, se o sabonete não cheirar
bem, você modifica a embalagem ou o seu perfume.
Já o político não pode ser descaracterizado, porque
ele não é um ator. Tem toda uma história de vida, um
passado bom ou ruim que precisa ser preservado.
Isso não pode ser modificado. O povo é esperto e
sabe quando a coisa não é real.
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MARKETING - Como o senhor define a palavra
marketing?
MENDONÇA - Há um equívoco no segmento sobre
o que é marketing. A primeira coisa que o marketing
precisa ter para funcionar é você não perceber que
determinada ação é uma estratégia de marketing. Se

apontou que ele era desconhecido do grande públi-
co e que as pessoas que o conheciam atribuíam a
ele as características de habilidoso, trabalhador e so-
lucionador de problemas. Pegamos essas informa-
ções e criamos o slogan "Pimentel, bom de serviço".
O conceito pegou de um jeito que acabou virando

sobrenome do político, que foi eleito ainda
no primeiro turno.

o povo percebe que aquilo é urna jogada, a estraté-
gia não funciona. Em pesquisas de campo, identifi-
camos que pessoas da classe E tinham a percepção
de que os testemunhais apresentados durante os
programas políticos eram manipulados. Apenas os
depoimentos das pessoas que falavam bem de de-
terminado político eram veiculados, Isso demonstra
que o povo é sábio e inteligente. Ele já percebeu o
velho truque da cartola. Então, é preciso mudar.

MARKETING - Quais as armas de sua consultoria
para as próximas eleições?
MENDONÇA - Não tenho o bolo pronto, e as pró-
ximas eleições serão complicadas, porque os can-
didatos estão muito parecidos. Há muito jornalista
que virou marqueteiro e passou a fazer pesquisa
qualitativa para avaliar o que o povo quer. Aí só fala
aquilo. Mas quando todos falam a mesma coisa, no
final das contas, dá empate! Então, é preciso buscar
um diferencial, Mas se você olhar o posicionamento
de todos os partidos políticos, tirando o PSOL, que
faz a linha de uma esquerda mais radical, está tudo
muito igual. O primeiro passo para uma campanha
de sucesso é bolar um slogan que sirva apenas para
aquele candidato e não possa ser utilizado por seu
concorrente.

MARKETING - É possível citar um exemplo?
MENDONÇA - Na campanha de (Fernando) Pimen-
tel, hoje prefeito de Belo Horizonte, o diagnóstico

MARKETING - Nos seus 25 anos de carrei-
ra, qual foi o seu maior desafio?
MENDONÇA - A campanha de Lula à Presi-
dência do Brasil, No diagnóstico identifiquei
que 33% das pessoas queriam o Lula, 33%
não queriam o Lula e 33% tinham vontade
de experimentar as propostas do candidato,
mas tinham medo. Lula já havia perdido qua-
tro campanhas. Desde o programa de aber-
tura concentrei meus esforços em cima dos
indecisos. Descobri que esse público tinha

uma rejeição ao radicalismo do PT. Essas pessoas
não se identificavam com esse radicalismo. Então,
comecei a quebrar essa resistência já nos dois pri-
meiros comerciais, "Gato de luz" e "Mendiga'1, Mos-
trava a história inteira e quando o telespectador esta-
va bem emocionado, entrava a frase: "Se fatos como
esse tocam você, você pode até não saber, mas no
fundo, no fundo, você é um pouco PT". Criei a cate-
goria dos "um pouco PT". Engraçado que na época
mostrei esses filmes para meu filho de 12 anos, que
fez o seguinte comentário: "Pó, pai, assim também é
covardia. Desse jeito todo mundo é um pouco PT!"
Adorei o comentário e vi que estava no caminho cer-
to. Depois, passei a trabalhar os medos daqueles que
passaram a ser "um pouco PT". Tinham medo que o
Lula não tivesse equipe para governar. Então, passei
a mostrar a grande equipe de Lula nos programas,
Meu trabalho passou a ser a luta da esperança con-
tra o medo. Tanto que a frase final da campanha foi
"a esperança venceu o medo".

MARKETING-Qual sua teoria para os altos índices
de popularidade atingidos pelo governo Lula?
MENDONÇA - Antes a teoria dizia que era preciso
primeiro fazer o bolo para depois dividi-lo. O Lula foi
lá e ao mesmo tempo em que fazia o bolo o dividia
para o povo, que passou a ser convidado para a fes-
ta. Hoje, o povo sabe que sua fatia no bolo deverá ser
cada vez maior. E isso criou aquilo que os economis-
tas chamam de ciclo virtuoso. Do jeito que o Brasil
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está indo, é difícil mudar. E algo que começou no
tempo do Fernando Henrique Cardoso e seguiu no
governo do Lula. É difícil o povo aceitar que alguém
venha para mudar essa situação.

MARKETING - Isso pode servir de argumento para

um terceiro mandato?
MENDONÇA - Não acredito. Não sou a pessoa mais
indicada para dizer isso, mas aposto que um terceiro
mandato não passa pela cabeça de Lula. -Até porque,
ele não é burro. Ele é jovem e sabe que pode sair
agora e voltar depois de alguns anos.

MARKETING - Mas se Lula tivesse a oportunidade

de concorrer a um terceiro mandato você faria sua

campanha?
MENDONÇA - Sim. Sem dúvida. Mas acho que não
é isso que está nos planos dele. Lula quer entrar para
a história como um grande presidente.

MARKETING - O senhor foi responsável pela cria-

ção da DM9, agência que hoje pertence ao grupo

ABC, de Nizan Guanaes, que já foi seu estagiário na
Bahia. Qual sua opinião sobre o panorama atual da

publicidade?
MENDONÇA - Em primeiro lugar, como empresá-
rio, Nizan é muito melhor do que eu. Ele enxerga
lá na frente e se está investindo em uma holding de
comunicação sabe para onde o mercado está indo,
A propaganda mudou muito. Mas em matéria de
qualidade, a publicidade brasileira está deixando
a desejar porque os grandes clientes e homens de
marketing estão se fechando demais no planejamen-
to e na pesquisa, sem permitir que se criem coisas
diferentes. Estão engessando o processo criativo de

tal forma que sobra só conteúdo nos comerciais. A
grande vantagem da campanha política é que eu sou
o cliente e também o criador, o que me deixa muito
à vontade. Assumo a responsabilidade pelo resulta-
do e, com isso, tenho liberdade para criar. Sinto-me
muito confortável fazendo marketing político. Acredi-
to que toda propaganda deve ter 70% de técnica e o
resto criatividade. Hoje existe muito profissional pen-
sando na estratégia e esquecendo de marcar o gol!

MARKETING - Isso acontece também na Duda

Propaganda?

MENDONÇA - Sim. A maioria das grandes idéias
fica na gaveta, e olha que somos uma agência pre-
ocupada com o marketing! Isso me dá uma certa
desilusão com a propaganda. Não acho que falta
criatividade e sim permissão para colocá-la em prá-
tica. O problema é que entre a entrega do briefing e
a veiculação da campanha há muita gente no meio
do caminho. A tendência é que o mercado encontre
um meio-termo entre a técnica e o talento, a forma e
o conteúdo. d
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