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Meio & Mensagem — Quais foram os principais acertos da 
campanha do Kassab?  
Luiz Gonzalez — Começa com o fato de que o produto é 
bom. Tirando isso, que é fundamental, ter seguido uma 
estratégia correta e de maneira disciplinada foi muito 
importante. A pior coisa que pode acontecer para uma 
campanha é ela ser errática. Nosso objetivo era mos-
trar o que a prefeitura fez e associar as realizações ao 
nome Kassab. Além disso, uma escolha tática desde o 
início foi polarizar com a Marta, para tirar o Geraldo 
Alckmin da foto, comparando a administração da ex-
prefeita com a atual. Outra coisa importante foi ter 
feito uma campanha alegre, simpática, gostosa de ver 
e ouvir e, o quanto possível, criativa e diferente. E, por 
fim, o Kassabinho, que foi uma idéia do Woile Guima-
rães (sócio de Gonzalez na produtora GW) que se 
demonstrou muito acertada. Foi um instrumento que 
deu leveza a um candidato que poderia ser acusado 
de truculento, por causa do episódio do “vagabundo” 
(em fevereiro do ano passado, o prefeito xingou e 
expulsou um manifestante de uma unidade mu-
nicipal de saúde). Foi uma vacina que usamos desde 
o primeiro dia. Se a oposição dissesse que o Kassab 
era truculento, ficaria difícil essa acusação pegar num 
sujeito simpático como aquele. Chegamos a pensar em 
produzir bonequinhos tridimensionais do Kassabinho, 
mas a lei eleitoral não permite brindes.   
  
M&M — A estratégia de colocar em jingles o que não ficaria 
bem na boca do candidato se comprovou de bom resultado? 

Gonzalez — Sim. Já havíamos feito isso em 2004, com a 
saudosa série “Dona Marta não me leve a mal”. Agora 
tivemos o “Sorria meu bem” e o “Toc, toc, toc”. A idéia 
de comprar os direitos da música “Sorria, sorria”, do 
compositor Evaldo Braga (morto em 1973), foi do 
Danilo Palasio, que é um dos sócios da GW. Ele e o 
Marcelo Vaz, também sócio da produtora, são a alma 
do programa e dos comerciais de televisão. Já o nosso 
fornecedor de música foi o PC Bernardes, da Friends. 
Ele praticamente morou em um estúdio construído 
dentro da GW. Se precisássemos gravar um coro em 
uma hora, ele fazia. Assim, conseguimos fazer da 
música o recado diário — o que é bem diferente de 
encomendar um jingle. Também teve muita importân-
cia neste ano o programa de rádio, coordenado pelo 
Elvio Mencarini, da Rádio2, que conseguiu contratar 
o Beto Hora (humorista do Na Geral, da Rádio 
Bandeirantes) e criou uma série com personagens 
que ficou muito bacana, gostosa de ouvir.  
  
M&M — O voto é uma escolha mais racional ou emocional? 
Gonzalez — Na política, como em outras opções de 
consumo, a primeira escolha é emocional. No fundo, 
aderimos a alguma coisa e, depois, a publicidade nos 
dá uma razão para o consumo. Uma campanha bem-
humorada, leve, gera adesão emocional. Depois, cal-
çamos com uma razão para o voto: se a administração 
da cidade está boa, deixa o Kassab aí. Não acredito 
no mecanismo da formação de opinião de cima para 
baixo. Numa sociedade informada como esta em que 

vivemos, quem mora nos Jardins ou na Cidade Tira-
dentes recebe inputs todos os dias. E o que os leva a 
escolher João e não José é um conjunto de fatores cuja 
base é a expectativa de benefício futuro. As pessoas 
que votam por identificação com o candidato não são 
mais que 15%. Outros 15% votam por oposição, o 
anti-PT ou o anti-Maluf. O grosso da população vota 
racionalmente, entre aspas, naquele que vai melhorar 
a sua vida. Eu digo entre aspas porque é racionalmente 
sim, depois de gerada a adesão emocional.  
  
M&M — A campanha eleitoral ajuda também a melhorar a 
avaliação da população sobre a administração municipal? 
Gonzalez — Quando o Kassab assumiu a prefeitura, 
a avaliação da população sobre o seu governo era 
de 9% de ótimo e bom. Depois, a prefeitura passou 
a contar com duas boas agências: a Lua Branca e a 
NovaS/B. Na medida em que os novos serviços da 
prefeitura foram sendo disponibilizados ao público e 
anunciados pela propaganda institucional, o índice de 
ótimo e bom subiu para 35%. Esse mesmo fenômeno 
já havia acontecido em 2004 com a Marta, que graças 
à publicidade chegou às vésperas da eleição com cerca 
de 40% de ótimo e bom, subindo para 48% durante a 
campanha eleitoral. Só que agora a avaliação da admi-
nistração Kassab subiu de 35% para 61% de aprovação 
durante a campanha eleitoral. Como o GRP aumenta 
durante a campanha, é natural que a aprovação suba. 
No primeiro turno tínhamos 36 inserções diárias de 
15 segundos. No segundo turno, o total subiu para 60 
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Rindo à toa
Responsável pela estratégia eleitoral mais elogiada de 2008, o 
jornalista Luiz Gonzalez comandou os cerca de 300 profissionais 
envolvidos na equipe de comunicação da campanha do prefeito 
paulistano Gilberto Kassab (DEM). Passado o período de propa-
ganda política na televisão e no rádio, o sócio da produtora GW e fundador da agência 
Lua Branca comemora o acerto do enfoque bem-humorado, que embalou as vitórias 
no primeiro e segundo turnos e ressaltou ainda mais a rejeição de parte da popula-
ção à candidata Marta Suplicy (PT). Ao apelo emocional, que contou com a mascote 
“Kassabinho” e o jingle “Sorria”, a campanha adicionou intenso destaque às realizações da prefeitura nos 
últimos anos, o que culminou em uma aprovação recorde da atual administração. Tucano declarado, Gonzalez 
não esconde que “fará tudo o que for possível” para ajudar o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), a se 
eleger presidente da república em 2010 — empreitada para a qual a vitória de Kassab foi um passo decisivo.
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“A publicidade não 
está acostumada com 
o contraditório. Na 
política, você fala o 
que quer e, no minuto 
seguinte, ouve tudo o 
que não quer”  

inserções diárias. Com o Lula, em 2006, aconteceu 
a mesma coisa. A avaliação positiva do seu governo 
melhorou muito durante o processo eleitoral, até 
porque nós criticamos pouco a administração federal 
na campanha do Alckmin.  
  
M&M — Justamente porque o governo era bem avaliado?  
Gonzalez — Não. Porque tínhamos outras tarefas. O 
Geraldo Alckmin era um político desconhecido no 
Brasil. Precisávamos torná-lo conhecido. Não dá 
para um desconhecido atacar um mito. Ninguém 
vai achar que o desconhecido tem razão. Primei-
ramente é preciso credenciar o desconhecido.  
  
M&M — Como foi estruturada a equipe da campanha do 
Kassab?  
Gonzalez — Calculo que envolvemos cerca de 300 
profissionais especializados em comunicação. A 
maior equipe era a dos programas e comerciais de 
televisão, com 130 pessoas. Fizemos 120 comerciais 
diferentes nos 45 dias do primeiro turno, mais os 
14 do segundo. Além disso, tínhamos três grupos 
de pesquisas qualitativas por noite, uma quantita-
tiva de mil entrevistas por dia e mais duas central 
locations com cem entrevistas para testar material.  
  
M&M — Há uma mescla de jornalistas e publicitários?  
Gonzalez — As melhores campanhas são as que conse-
guem incorporar a escola do jornalismo, da precisão, 
do contraditório e do relato da realidade com a da 
publicidade, que é imbatível na síntese, na criatividade 
e na ousadia. Há diferenças importantes entre uma 
e outra. A publicidade não está acostumada com o 
contraditório. Diz “Omo lava mais branco” e nunca 
ninguém ouviu algo como “mas estraga a roupa”. Diz 
“Skol desce redondo”, mas não ouve “mas é aguada”. 
Na política é exatamente isso o que acontece. Você fala 
o que quer e, no minuto seguinte, ouve tudo o que não 
quer. Nesta eleição, a campanha da Marta inventou a 
internet grátis, que teve de enfrentar o contraditório 
da taxa de antena. Nesse ponto, o jornalista é mais 
treinado para o contraditório, para a idéia de ouvir os 
dois lados, para o exercício da dialética de pensar na 
reação do adversário.   
  
M&M — A área de consultores e agências especializadas 
em marketing político vem ganhando valor no Brasil?  
Gonzalez — O mercado de comunicação política está 
amadurecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, as fun-
ções são bem compartimentadas. Tem o estrategista, o 
especialista em mídia, o criador, o produtor. Mas aqui 
isso ainda não é comum. Os candidatos contratam uma 
empresa para fazer televisão, outra para rádio, outra 
para internet, outra para impressos. Normalmente 
isso gera conflitos internos na equipe. No meu caso, 
desde o ano 2000 passei a pegar a empreitada integral 
da comunicação das campanhas. A partir daí, divido 
a coordenação com o Woile e subcontrato empresas 
ou pessoas. Geralmente chamamos a GW para fazer 
a parte de televisão, que é a mais sensível das campa-
nhas. No caso da criação, por exemplo, montamos uma 
house. Já tive a experiência de trabalhar com agências 
externas, mas não funcionou nem com a Lua Branca. 
Na campanha eleitoral as pessoas precisam estar mo-
bilizadas 24 horas por dia, de olho em tudo o que está 
acontecendo. Geralmente a criação pergunta: “Qual é 
o briefing?” E eu respondo que ele está no ar, no jornal, 
no rádio. É preciso entender quais são as mensagens 
que estão se entrechocando diariamente.

M&M — A nova legislação eleitoral barateou as campanhas? 
Gonzalez — Não acredito. As campanhas de modo 
geral podem até estar mais econômicas, mas a co-
municação não. Ao contrário. A lei que está em vigor 
diz, por exemplo, que os comerciais não podem ter 
imagens externas, só os programas. Se eu quiser fazer 

um comercial dizendo que o prefeito fez um posto de 
saúde que funciona bem, tenho de construir um posto 
de saúde cenográfico dentro do estúdio. Foi o que nós 
fizemos. Seria muito mais simples e barato pegar uma 
câmera, filmar a realidade e mostrar, para o bem ou 
para o mal. Se eu sou da oposição, mostro o que não 
funciona, se sou da situação, o que está bacana.   
  
M&M — Como você responde às críticas de que as agências 
ligadas aos marqueteiros sempre conquistam as contas 
dos governos após campanhas vitoriosas?  
Gonzalez — Desde 2006 decidimos que a Lua Branca 
não faria nenhuma campanha política, justamente 
para não alimentar esse tipo de acusação. Hoje não 
sou mais sócio da agência, que é tocada pelos meus 
dois filhos, Rodrigo e Bruno, que são publicitários, 
e o sócio deles, o Duda Soutello. Afastei-me da Lua 
Branca porque não quero que ninguém insinue que 
não ganho meu dinheiro corretamente. A política da 
agência é a de entrar em todas as licitações que fize-
rem algum sentido. Neste ano, a agência participou 
de 35 licitações e ganhou duas (governo do Estado 

de São Paulo, dividido com Adag e Contexto; e 
Dersa, dividida com a DPZ). A Lua Branca dis-
putou mais de uma dúzia de licitações do governo 
federal e não ganhou nenhuma.   
 
M&M — Isso não reforça a tese de que a proximidade 
com os governantes contribui para a conquista das 
contas estatais?  
Gonzalez — Se você me perguntar se eu tenho certa 
vantagem nos assuntos do governo do Estado de 
São Paulo vou dizer que é possível que sim. Mas isso 
porque desde 1994 eu sei tudo sobre o governo do 
Estado de São Paulo. Ainda assim, acho que a gente 
ganha muito pouco. É fácil lançar uma insinuação de 
que deve haver algo promíscuo, porque o marque-
teiro fez a campanhas, mas, na verdade, essas lici-
tações são muito difíceis. É um terreno para quem 
conhece o assunto. As licitações têm pontuação 
complicada, muitos itens avaliados por cinco julga-
dores. É como julgar desfile de escolas de samba.   
  
M&M — Para você é importante haver empatia ideo-

lógica entre o marqueteiro e o candidato?  
Gonzalez — Total. Para mim, não só empatia, mas 
crença. Eu preciso ter convicção. Jamais fiz uma 
campanha para alguém em quem eu não votaria. No 
geral, sou tucano, meus candidatos são do PSDB. 
Neste ano não fiz a campanha do Geraldo Alckmin 
porque nesta eleição eu não votaria nele — além de 
resquícios de 2006, dívidas não pagas... Mas o fato é 
que foi um erro político ele ter saído candidato. Eu me 
dou cordialmente com o Alckmin, mas ele estava no 
lugar errado. O candidato nesta eleição era o Gilberto 
Kassab, dentro de um projeto maior que é presidência 
da República em 2010. Além do que, ele foi um bom 
prefeito, não tinha porque tirá-lo.

M&M — Quando a eleição é mais distante do seu dia-a-dia é 
possível abrir mão dessa convicção, já que você fez a cam-
panha da petista Telma de Souza em 1996, em Santos?
Gonzalez — Naquele ano, a melhor candidata à pre-
feitura de Santos era a Telma. Se eu votasse lá, teria 
votado nela, tanto que eu havia sido procurado pelo 
Beto Mansur (que acabou eleito) e não aceitei fazer 

a campanha dele. Além disso, na época eu não tinha 
nada contra o PT.
  
 M&M — Quais são seus planos para o futuro?  
Gonzalez — Desde 2003 não participo mais da gestão 
executiva da GW, onde apenas integro o conselho de 
administração, assim como meus outros dois sócios ori-
ginais, Woile Guimarães e Francisco Vianey Pinheiro. A 
produtora é tocada por sócios locais em Curitiba, Brasília 
e São Paulo, onde o comando está com os jornalistas Da-
nilo Palasio, Marcelo Vaz e José Maria Santana. Em 2006 
montei uma terceira empresa, chamada Campanhas, 
para trabalhar com a propaganda eleitoral. É com ela que 
pretendo fazer a eleição presidencial de 2010, se o can-
didato do PSDB for o governador José Serra e se ele me 
convidar. O Serra sai fortalecido das eleições municipais 
e tendo conseguido costurar uma aliança importante com 
o PMDB. Para mim, a campanha presidencial já começou. 
Na medida em que a crise chegar e a situação econômica 
do Brasil ficar pior, a popularidade do Lula vai cair e a 
discussão eleitoral será antecipada. E eu farei o que for 
possível para o Serra ser presidente do Brasil.

MM 1333 entrevista   9 30/10/2008   17:39:32

Text Box
Foto

Text Box
GONZALEZ, Luiz. Rindo à toa. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1333, p. 8-9, 3 nov. 2008.




