
O “case Lula” merece atenção 
 
Cabe ao marketing potencializar qualidades próprias dos “produtos”. Para felicidade dos 
marqueteiros de Lula, ele as tem de sobra, e bem ao gosto popular.  
 
Os melhores conceitos de comunicação do “produto Lula” vão sendo forjados, intuitivamente, 
pouco a pouco, em seus próprios discursos, a partir de sua experiência riquíssima de vida. 
Quem é do ramo sabe que a vivência é um componente insubstituível no poder de 
convencimento de qualquer retórica. Nada tem mais cara de verdade do que aquilo que foi 
vivido na própria pele. Trata-se de matéria-prima de valor inestimável para a concepção de 
campanhas ricas em sua capacidade de provocar comoção e induzir escolhas.  
 
Os profissionais que tratam de consagrar entre nós o lulismo trabalham essa matéria-prima 
com maestria. Daí, as qualidades inatas do “produto” ganharem uma tamanha dimensão, que 
seu poder de persuasão torna-se incontrolável: a cada dia, mais e mais brasileiros são 
convertidos ao lulismo.  
 
É uma combinação perfeita entre produto bom e o mais brilhante talento profissional de 
marketing aquilo que nos levou a esse dado impressionante: 80% de aprovação popular!  
 
Isso é quase monopolizar os corações e as mentes dos brasileiros! Pense num “ROI” invejável! 
Um share desse tamanho só, talvez, obtiveram marcas como OMO, Coca-Cola ou Maizena, ao 
longo da história... E mesmo assim, certamente, demoraram mais tempo para chegar num 
índice de lembrança e aceitação desse tamanho, num mercado, aliás, bem menos competitivo 
que o da política. 
 
Agora, há que se tomar cuidado. Da mesma forma com que produtos monopolistas tendem a 
se converter em ditadores de mercado, passando a esfolar fornecedores, usar de métodos 
pouco éticos para manter sua posição e trabalhar com margens de lucro indecentes – que o 
digam as mães que tiveram filhos pequenos numa época em que só havia uma marca de 
fraldas plásticas disponível no mercado –, uma figura pública que vira um mito fora de controle 
tende a ficar maior que o próprio sistema que o consagrou. 
 
Por mais que confiemos em que a índole do presidente Lula é democrática, temos que 
entender que, ao tornar-se mito, ícone, emblema, bandeira, guru ou seja o que for que tenha 
força de arrebatar multidões incondicionalmente, a “ameaça” à democracia não estará mais 
nele, necessariamente, mas naquilo que o marketing “fabricou” no imaginário popular. Essa 
personagem deixa de pertencer sequer ao próprio Lula... 
 
Acreditamos, portanto, que vale um chamado à reflexão sobre a nocividade de uma overdose 
de marketing sobre um produto de tamanho potencial de adesão e mobilização popular. O 
talento dos marqueteiros na lida com a comoção pública não pode perder de vista que a 
emoção, sempre necessária, torna-se nociva quando, em vez de complementar, tiver o papel 
de substituir a razão. 
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