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Entrei em campanhas políticas quando tinha pouco mais de cinco anos de idade. Morava na 
Rua da Bahia com Guajajaras, no edifício Capri, em Belo Horizonte. Embaixo havia uma 
enorme loja vazia. Numa manhã vi gente entrando naquela loja levando cartazes com um 
homem sorridente. 
 
O porteiro falou que ali seria um comitê do Juscelino para Presidente do Brasil. 
 
Quando abriram o comitê, passava o dia ali vendo o trabalho do pessoal, caminhões com alto-
falante parando, pegando folhetinhos e tocando a música do candidato. De tanto ouvir aquela 
música, ficava cantando no comitê enquanto todo mundo trabalhava. Até que um dia alguém 
ali teve uma ideia para aproveitar aquele garoto e ficar livre dele. 
 
Procuraram minha mãe com uma proposta que ela custou a aceitar. Ganharia um troco. Sair 
no alto de um caminhão de som cantando pelas ruas de BH o refrão do jingle "Juscelino, 
Juscelino, Juscelino. Para Presidente do Brasil". Meu nervosismo foi acabando à medida que, 
passando pela Avenida Afonso Pena, bem no centro, as pessoas aplaudiam. Não sei se era pelo 
garoto que cantava ou pelo Juscelino. 
 
A política voltou à minha vida nos anos mais duros da ditadura militar, quando começava a 
fazer Direito na PUC Minas. O prédio da faculdade era ao lado da Secretaria de Segurança 
onde havia uma pesada repressão liderada pelo temido secretário Joaquim Gonçalves. Saíamos 
para o pátio da faculdade protestando com cartazes de abaixo a ditadura. 
 
Dias depois, meu tio Fialho Pacheco, que foi um dos maiores repórteres policiais do Brasil, 
pediu que fosse até o jornal onde trabalhava. De cara fechada, disse que eu estava louco e 
corria risco de ser preso. E só não fui porque ele segurou. Arrancou da sua mesa uma foto 
ampliada onde eu aparecia dando uma "banana" em direção ao prédio da Secretaria de 
Segurança. Terminou de forma curta e direta: "Estão de olho em você. Da próxima vez não dá 
para segurar". Incrível como a maioria da população, manipulada, apoiava e permitia tudo 
aquilo. 
 
Depois que me formei em Direito e Comunicação, ao mesmo tempo, participei, como 
publicitário, de muitas campanhas e até para presidente. 
 
Vi o eleitor brasileiro mais maduro depois da decepção Collor, enquanto a maioria dos políticos 
usava o mesmo discurso do passado sem perceber que o eleitor brasileiro, principalmente das 
classes C e D, evoluiu e passou a ter mais informação. 
 
Quando Lula, no final do seu mandato, chega a 80% de aprovação, fato inédito na história do 
Brasil, claro que teve bons profissionais de marketing na sua vitória nas duas eleições. Mas, 
como governo, quem deu uma lição de marketing político foi o próprio Lula. 
 
Desde o primeiro dia manteve o foco na maioria dos brasileiros formada pelas classes C e D. 
Falou como elas e fez o que esperavam dele. 
 
Não deixou que o poder mudasse seu comportamento. Continuou simples, se identificando 
com seu maior público-alvo. A população mais pobre do País. 
 
Ao lançar o Bolsa Família, muita gente não acreditou que o programa iria beneficiar tantos 
brasileiros. Lula acreditou. Falava com tanta certeza da importância do programa e brigou 
tanto por ele, que o Bolsa Família deu certo. 
 
O marketing não prega que você deve lançar o produto certo para o público certo? 
 
É assim nas grandes empresas e também no governo. O PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) é assim: um imenso conjunto de obras em todo o País para beneficiar uma 



enorme população e gerar milhões de empregos. PAC, a princípio um nome estranho, virou 
sinônimo de todas as ações do governo. A cada discurso ou entrevista, o PAC foi sempre 
valorizado. 
 
Mais um produto que deu tão certo que hoje o Brasil, vítima do desemprego no passado, 
começa a ter problemas de mão de obra em vários setores. 
 
Uma lição de marketing para todos não é a de que um produto, para ter a preferência do 
consumidor, deve manter a identidade que o levou à liderança? 
 
Só como exemplo, a Coca-Cola não mudou, o Leite Moça é o mesmo há dezenas de anos. Com 
Lula aconteceu o mesmo. Não mudou. O mesmo Lula que defendia as classes mais humildes 
nas eleições de 1989 virou presidente e continuou perseguindo todos aqueles ideais sem 
deixar que o poder mudasse seu jeito simples de falar com a maioria dos brasileiros. 
 
Em 2008, quando a crise na economia, começada nos Estados Unidos, levou o mundo às 
portas do abismo, um comentarista econômico da televisão dizia, toda noite, com um 
pessimismo que nos fazia perder o sono, que o Brasil levaria no mínimo quatro anos para 
voltar a crescer e que iria sofrer muito com a crise. 
 
De outro lado, Lula falava que aqui esta onda seria uma "marolinha", que a economia do País 
estava preparada. E para acalmar a população, principalmente das classes C e D, que tinham 
melhorado de condição, falava que o Brasil seria o último a entrar na crise e o primeiro a sair. 
E aconteceu exatamente isso. 
 
Sei que estas ações de Lula nunca foram feitas pensando em marketing. Mas deixam uma lição 
para quem faz marketing: seja fiel às promessas do seu produto. Fale com seu público na 
linguagem simples, direta, que ele entende e acredite fortemente em cada ação que 
desenvolver. 
 
'Você pode fazer com que sua marca e seu produto cheguem ao ideal de aprovação de 80% 
dos consumidores. E nunca se esqueça de que a imensa maioria dos brasileiros é das classes C 
e D, que cada vez consomem mais.  
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