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"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". A frase do químico francês 
Antoine Lavoisier resume a Lei da Conservação das Massas, estabelecida por ele no fim do 
século XVIII. No Brasil do século XXI, a lei de Lavoisier está perfeitamente adequada também 
à publicidade. Ela pode ser comprovada nas peças de propaganda para as campanhas às 
Prefeituras em todo o país. O eleitor mais atento pode reparar que o Horário Eleitoral Gratuito 
no rádio e na televisão segue Lavoisier à risca. Slogans, cenários e músicas não são criados, 
mas copiados e reciclados (confira abaixo, por exemplo, a semelhança entre os vídeos do 
candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, e da candidata à prefeitura de 
Natal Micarla de Souza, do PV. Leia mais na última página). Qualquer semelhança da 
campanha de hoje com a de dois ou quatro anos atrás não é mera coincidência.  

Em 2006, quando o petista Luiz Inácio Lula da Silva se esforçava para manter o emprego de 
presidente da República, o marqueteiro João Santana criou o slogan “Deixa o homem 
trabalhar”, entoado num forró arrastado. Agora, dois anos depois, Santana emplacou o “Deixa 
ela trabalhar” na campanha de Marta Suplicy (PT) à Prefeitura de São Paulo. Marta é embalada 
pelo forró de Lula, mas tem de ouvir pela segunda vez a marchinha provocativa feita pela 
equipe do marqueteiro adversário Luiz Gonzalez. A mesma toada que hostilizava a “dona 
Marta” na campanha de José Serra (PSDB) para a Prefeitura de São Paulo, em 2004, agora é 
usada pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) em sua campanha pela reeleição.  

Repetições assim reforçam o julgamento de parte do eleitorado de que os políticos são todos 
iguais. Mas os candidatos e, principalmente, os marqueteiros não se importam com isso. “É 
uma boa estratégia usar de novo o que já deu certo. Se um mote antigo vale para outros 
candidatos, por que não usar? Por que correr o risco de testar algo novo?”, diz o publicitário 
Lula Vieira. “Ninguém entra numa campanha para ganhar prêmio de criação. Não existem nas 
eleições as mesmas frescuras do mercado de propaganda”.  

 

A reciclagem de idéias é escancarada e aprovada. O marqueteiro Duda Mendonça escreveu 
recentemente em seu blog que não tem pudor de reutilizar propagandas: “Entre uma idéia 



nova e uma idéia que funciona, fico com a que funciona”. Na campanha de 1992 para a 
Prefeitura paulistana, Duda inventou o bordão “Maluf que fez” para carimbar o ex-prefeito 
como um tocador de obras. Ganhou a eleição e, de lá para cá, o repete sempre que pode. “Fui 
contratado para fazer a campanha de Eduardo Duhalde (à Presidência da Argentina em 1999) 
e traduzi o ‘Maluf que fez’ para ‘Menem lo hijo!’”, afirma. “Duhalde, a quem Menem apoiava, 
subiu nas pesquisas”. Duda tem um brechó recheado de campanhas de vários tamanhos, cores 
e modelos. Quando é contratado, ele analisa qual modelo veste melhor o novo cliente. Em 
Antônio Imbassahy (PSDB), candidato à Prefeitura de Salvador, o modelo que caiu melhor tem 
dois anos de uso: Imbassahy ganhou o slogan “Testado e aprovado”, que tinha sido usado por 
Paulo Souto (DEM) na campanha para o governo da Bahia em 2006.  

No Rio de Janeiro, Duda está revirando seus arquivos para transformar o senador Marcelo 
Crivella (PRB) em prefeito. Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella enfrenta 
resistência de eleitores de outras religiões. Precisa diminuir essa rejeição se quiser ter chances 
no segundo turno. Para isso, Duda sacou do fundo da gaveta a “Carta ao povo do Rio de 
Janeiro”, um documento em que Crivella se compromete, entre outras coisas, a não perseguir 
adeptos de outras crenças. O documento é uma adaptação da “Carta ao povo brasileiro”, 
publicada pela campanha de Lula à Presidência em 2002, em que o petista prometeu manter 
compromissos internacionais e a política econômica austera. Lula conseguiu, assim, diminuir a 
desconfiança dos que temiam que ele desse um cavalo-de-pau na política econômica do 
governo Fernando Henrique Cardoso.  
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Apesar da aceitação quase universal da cópia entre os publicitários, alguns vêem defeitos 
nessa estratégia do mínimo esforço e risco. O publicitário Chico Santa Rita, responsável pelas 
campanhas de Fernando Collor em 1989 e contra o desarmamento no referendo de 2005, 
afirma que as diferenças entre candidatos e necessidades de cada campanha impedem a 
repetição de programas. “Repetir propagandas de outros candidatos não dá resultado. O 
candidato é diferente, a situação é diferente e o eleitor é diferente”, diz Santa Rita. “Houve 
casos em que o mesmo grupo fez 11 campanhas iguais e perdeu dez. O candidato do Rio 
Grande do Sul gravava o mesmo programa do candidato de Pernambuco”. Há outro fator 
importante para essa onda de plágios: repetir sai mais barato do que criar um novo. “A 
maioria das campanhas é pobre. O dinheiro está curto e a lei eleitoral é severa”, diz Lula 
Vieira. “Isso afeta as condições de trabalho dos publicitários. É mais barato reciclar uma idéia”.  

Algumas cópias, porém, nada têm a ver com a pobreza da campanha ou o comodismo do 
publicitário. Copiar pode ser fundamental para um candidato ganhar votos. “A semelhança da 
campanha da Marta com a do Lula é para identificar a candidata com um presidente muito 
popular. É proposital, e não falta de criatividade”, diz o publicitário Omar Caldas. “É para o 
eleitor achar que a Marta e o Lula são a mesma coisa.”  

A popularidade do presidente Lula faz com que suas antigas campanhas sejam as mais 
plagiadas do país, inclusive por candidatos de partidos adversários. Em Cuiabá, o tucano 
Wilson Santos, candidato à reeleição, é acusado por adversários de copiar a música da 
campanha presidencial petista de 2006. Nesse vale-tudo, até quem está no outro hemisfério é 
copiado. É impossível não associar a propaganda televisiva de Micarla de Souza, candidata do 
Partido Verde, líder nas pesquisas para a Prefeitura de Natal, com a do democrata Barack 
Obama, candidato à Presidência dos Estados Unidos. Apesar das evidências, o publicitário José 
Ivan Fernandes, coordenador da campanha de Micarla, diz que se trata de uma coincidência. 
“Tanto o material de Obama quanto o nosso se resumem a um vídeo em preto e branco com 
pessoas falando. Esse conceito é antigo”, diz Fernandes. “Mas comparar o vídeo de Micarla 
com o de Obama é ótimo. Nivela por cima”. Como dizia o apresentador Chacrinha, plagiando 
Lavoisier, “na televisão nada se cria, tudo se copia”.  
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