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“Este ano é muito especial para os brasileiros. Além da Copa do Mundo de Futebol nas 
próximas horas já saberemos os nomes dos craques convocados pelo técnico Dunga (tomara 
que ele crie juízo e lembre-se do Neymar, pelo menos), ainda teremos eleições para a escolha 
de deputados, senadores, governadores e, especialmente, do novo (ou nova) presidente da 
República. Não tenho pesquisa em mãos, mas, a julgar pela ‘amostragem espontânea’, os 
brasileiros estão mais atentos ao grande evento esportivo da África do Sul do que para o 
futuro do País. Não é para menos. De políticos só se observam fatos desabonadores. Basta 
acompanhar o noticiário da imprensa. 
  
Mas contrariando essa hipotética tendência de intenção e vontade da massa de eleitores 
brasileiros é oportuno dissertar sobre política. Ainda mais quando se fala de democracia uma 
mistura de ciência e arte –, convém evocar a França, que aproximou a civilização moderna da 
trilogia Liberdade/Igualdade/Fraternidade. Pois foi na França que conheci um gênio do 
marketing político. Trata-se do publicitário, escritor e pensador Jean Jacques Séguéla, com 
quem tive a oportunidade de conviver em momentos inesquecíveis. Observador capaz de 
definir fatos indefiníveis e solucionar o que, para muitos, seria insolúvel, Séguéla é um mestre 
da dialética das urnas e um latino autêntico, pois é movido a emoções, especialmente as mais 
intensas. 
 
Descendente de mãe italiana e pai francês, Séguéla acabou desaguando seu forte manancial 
de inteligência no marketing político, por uma questão de princípio. Recentemente trabalhou 
para políticos em troca de que, se eleitos, equipassem as escolas públicas com computadores. 
Sua origem no mundo da política ocorreu nos idos dos anos 80, quando foi assessor particular 
e responsável pelas memoráveis campanhas para François Mitterrand, que, eleito, entrou para 
a galeria dos presidentes franceses. Passou noites e dias sem descanso em trabalho intenso de 
criação de estratégias de campanhas políticas. Seu reconhecido talento foi colocado à prova 
em cerca de dez campanhas políticas mundo afora. Entre elas destacam-se: as de Jilou Jelev 
(Bulgária – 1990), Frants Vranitzky (Áustria – 1989), Ehud Barak (Israel – 1999), Ricardo 
Lagos (Chile – 2000) e Jozsef Antall (Hungria – 1990), além das duas de François Mietterrand 
(França – 1981/1998) e outras relatadas como case history em seu livro ‘Le Vertige des 
urnes’, cuja versão em português foi publicada em 2007. 
 
Há casos envolvendo campanhas que se encontram fora dessa obra, mas correm o mundo 
como parte da lenda desse festejado profissional do marketing político. Uma delas é bizarra e 
ocorreu na Argentina. 
 
Séguéla foi convidado para trabalhar na campanha para a reeleição presidencial de Carlos 
Menem. Após negociações por meio de cartas e telefonemas, desembarcou em Buenos Aires. 
Dois dias depois, foi chamado pelo candidato para apresentar a campanha. Ele, acompanhado 
por um assessor e todo cheio de pastas e argumentos na cabeça, foi conduzido para uma 
ampla sala. Estranhou que ao invés de encontrar-se apenas com o candidato, havia, além do 
próprio, cerca de uma dezena de pessoas. 
 
Séguéla chamou Menem de lado e lhe disse que aquela apresentação era só para ele, 
candidato, e não para aquela plateia. Séguéla pediu que houvesse esse momento de 
privacidade. Afinal, trabalharia na campanha falando em linha direta com o candidato e não 
com os seus assessores ou amigos de partido. 
 
Menem negou-se a tomar essa atitude. Da mesma forma como chegou, Séguéla partiu, sem 
mostrar nada do que seria uma campanha presidencial voltada a cativar o voto do povo 
argentino. Mas Séguéla reconhece hoje que essa foi a melhor solução: natural, sem dor e sem 
remorso. 
 
Já no Chile, quando trabalhou para Ricardo Lagos, em 2000, foi diferente. Lagos venceu o 
‘facista’ Pinochet, isso dito por Séguéla. O Chile, no início da década de 90, era uma 



redundância do que Benito Mussolini, o ‘El Duce’ havia aplicado na Itália à sua época e Séguéla 
não queria que na América Latina essa situação continuasse a se repetir. 
 
O apelo da sua campanha política tinha como slogan ‘Viva a mudança’. E foi com ela fazendo 
parte de todas as peças publicitárias que Lagos se elegeu. Diz Séguéla que Lagos, logo após o 
resultado das urnas consagrarem-no presidente do Chile, fez duas ligações telefônicas: uma 
para sua mãe, prometendo elevar o moral dos chilenos e a outra para ele, Séguéla, que de 
Paris recebeu com alegria a vitória do seu candidato. Missão cumprida. 
 
Agora, um salto para a França, porque o gênio do marketing político de Séguéla diz venerar 
François Mitterrand, com todas as letras. Foi com ele que conviveu mais de uma década, como 
confidente e marqueteiro político. E foi também com Mitterrand que Séguéla diz ter aprendido 
a lidar com a alma dos políticos, o fascínio pelo poder, suas fraquezas e grandezas. O instinto 
do homem público tem suas diferenças. Mesmo tendo consciência de que sempre estará sob o 
julgamento do povo prefere correr todos os riscos, tanto em vida como após a morte. A 
propósito, quais são as páginas da história reservadas para figuras como as de Adolf Hitler, 
Augusto Pinochet, Francisco Franco e Francois Duvalier, entre outros? 
 
Há uma passagem interessante narrada por Séguéla a respeito de Mitterrand, que 
sabidamente não levava jeito para aparições públicas por meio da TV. Após uma reunião de 
horas e com muita relutância, o então presidente francês aceitou o desafio de botar a cara na 
TV. Sobre esse momento diz Séguéla: ‘Dei a Mitterand uma receita simples: diante daquele 
olho eletrônico que gela, o meio mais garantido para mostrar naturalidade é deixar suas mãos 
falarem. Daquele dia em diante, a ‘telegenia’ mitteranista se liberaria’. Viu só como ter um 
pouco de sangue italiano nas veias fez bem para Séguéla! 
  
Sobre pesquisa de medição de potencial de votos, que faz políticos suarem frio e muitos 
marqueteiros suporem contar com uma ferramenta salvadora, há uma frase, que ora é 
atribuída a Shimon Péres, ora a Séguéla. Essa dúvida sobre seu autor faz sentido uma vez que 
ambos conviveram juntos na campanha de Ehud Barak, em hotéis e salas de trabalho entre 
Tel-Aviv e Jerusalém. Essa frase diz: ‘As pesquisas são como perfumes. Devem ser sentidas, 
não bebidas’. 
 
Enfim, Jean Jacques Séguéla é um mestre na arte do marketing político. Ultimamente vem 
sendo citado por políticos brasileiros, e de forma enfática, por marqueteiros políticos. Para 
finalizar, vai aqui uma inconfidência: em outubro do ano passado servi como elemento de 
ligação entre um profissional de marketing político amigo e Séguéla. A proposta era um 
convite para trazê-lo este ano ao Brasil para participar de uma campanha presidencial. Ele 
ouviu a minha sugestão e fez uma colocação que vale como reflexão: ‘de que partido político é 
esse candidato? Os partidos no Brasil são filosóficos ou fisiológicos?’. 
 
Não soube responder a essa pergunta, porque não conhecia o nome do candidato para quem o 
marqueteiro político que me procurara trabalharia. Portanto, não será desta vez que teremos 
Séguéla, em pessoa, realizando suas campanhas políticas no Brasil.” 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 maio 2010, p. 10.  
 
 
 
 
 


