
ABRACE A
MUDANÇA

Para Jason Ralston, consultor de mídia da campanha de Barack
Obama, consumidor e eleitor pensam da mesma forma. Ambos
querem participar de algo transformador, a exemplo do que faz a Apple

Acampanha de Barack Obama será para
sempre lembrada como a vitória de

um azarão. Ele ainda era desconhecido pelo
grande público quando se lançou na disputa
pela nomeação do Partido Democrata. Um
ano e meio depois, seria consagrado che-
fe de Estado da maior potência global. Nos
bastidores dessa trajetória, o publicitário
Jason Ralston teve um papel fundamental.
Ele era um dos consultores de mídia da can-
didatura, uma das posições mais influen-
tes e bem pagas, com uma renda que varia
entre US$ 200 mil e US$ 500 mil anuais,
de acordo com especialistas. Coube a Rals-
ton, junto com David Axelrod e Jim Mar-
golis, montar a já célebre estratégia publi-
citária centrada no slogan "Mudança",
conceito já empregado por Obama
em sua campanha para o Senado,
em 2004. "Doadores e ativistas
querem estar ao lado de quem vai
ganhar", diz Ralston, que chegará
a São Paulo na segunda semana de
outubro, para falar no Seminário de Es-
tratégia de Comunicação e Marketing da
The George Washington University. "Como
não era o caso, empolgamos as pessoas de
outra forma, ao dizer que Obama represen-
tava uma nova direção para o país e que elas
ajudariam na construção desse futuro."
A vitória histórica reforçou sua idéia de que
a crença de fazer parte de algo maior do que
uma simples candidatura representa um sen-
timento poderoso. A boa notícia é que o mes-
mo raciocínio pode ser aplicado ao mundo

dos negócios. Ralston compara clientes a eleitores. Afirma que ambos são
atraídos a participar de algo visto como transformador. Cita como exemplo
a Apple, que é capaz de despertar nos consumidores essa sensação, com
produtos que trazem o que há de mais moderno em design e tecnologia.
No outro extremo estão as montadoras americanas, avessas a mudan-
ças e aguerridas a táticas que deram certo no passado. "Mesmo que
sua companhia não seja a líder em vendas, você pode conquistar pes-
soas ao mostrar que o negócio está indo em uma direção que irá mu-
dar o mercado", afirma Ralston. "Isso é ainda mais forte entre os jo-
vens, por trazer um apelo cool, um ar moderno. Por isso, inove, abrace
a mudança, mostre que você vai moldar o futuro."_RAFAEL BARIFOUSE
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