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Mais de 60 anos
de tradição.

» PAULO DE TARSO LYRA

A
s propagandas políti-
cas do PSB e do PT, vei-
culadas ao longo da úl-
tima semana, deram o

tom da acirrada disputa pelo
marketing televisivo na corri-
da para conquistar o Palácio
do Planalto em 2014. Na pro-
paganda socialista, uma ima-
gem lembrando película de
cinema e closes constantes
nos olhos de Eduardo Campos
enfatizando o mote do "é pos-
sível fazer mais" inauguraram
a postura crítica do partido
em relação à gestão petista.
Dois dias depois, o PT levou
ao ar inserções produzidas
pelo publicitário João Santana
com um jogral entre Lula e
Dilma reconhecendo que é
"possível fazer mais e melhor";
e acrescentando: "foi isso que
foi feito ao longo dos últimos
dez anos. É isso que continua-
rá a ser feito", prometeram os
petistas. 

A guerra do marketing já es-
tá no ar e vai crescer até o iní-
cio do horário eleitoral gratui-
to, em agosto do ano que vem.
O PSB ainda contará, quando
a campanha presidencial des-
lanchar de fato, com os servi-
ços do publicitário baiano Du-
da Mendonça. O PSDB trouxe
do Rio de Janeiro Renato Pe-
reira, parceiro de uma empre-
sa americana que trabalhou
na campanha de Barack Oba-
ma; e o PT vai manter a parce-
ria vitoriosa com João Santa-
na, responsável pela campa-
nha da presidente Dilma Rous-
seff em 2010. 

O estrategista Renato Perei-
ra, contratado para elaborar as

Guerra do marketing na TV
Marqueteiros dos presidenciáveis já estão a postos; propagandas de partidos veiculadas na semana passada
deram o tom da acirrada disputa pelo marketing televisivo na corrida para conquistar o Palácio do Planalto em 2014

ELEIÇÕES

■PPTT
JJooããoo  SSaannttaannaa
Responsável pelas propagandas
eleitorais do PT desde 2006.
JF Comunicações, com sede principal
em São Paulo.
Trabalhou nas campanhas municipais
de Fernando Haddad em São Paulo,
em 2012, e na última campanha
presidencial de Hugo Chávez, na
Venezuela. 
Custo de mercado: o PT não quis
revelar

■PPSSBB
EEddssoonn  BBaarrbboossaa//DDiieeggoo  BBrraannddyy
A dupla é responsável, atualmente,
pelas campanhas e pelas
propagandas do PSB e do governo de
Pernambuco. Diego Brandy é
responsável por elaborar as
pesquisas para o governador Eduardo
Campos.
Link Comunicação (Edson Barbosa),
com sede principal na Bahia

Trabalha com o PSB desde 2003.
Também tem contas no governo de
Pernambuco e fez propagandas para
o Ministério da Educação (MEC)
durante a gestão de Fernando
Haddad. Tem trabalhos também nos
Correios (ECT), no Ministério dos
Transportes e no Ministério da
Integração Nacional.
Custo de mercado: R$ 600 mil para
elaborar as atuais inserções e a
propaganda de dez minutos do PSB. 

DDuuddaa  MMeennddoonnççaa//AAnnttoonniioo  LLaavvaarreeddaa
Os dois estão de stand-by à espera do
possível início da campanha
presidencial de Eduardo Campos
Duda Mendonça trabalhou na
campanha vitoriosa de Lula em 2002,
além das campanhas municipais de
Paulo Maluf e Celso Pitta para a
prefeitura de São Paulo.
DM/Blackninja com sede no Recife.
Antonio Lavareda era responsável
pelas pesquisas de avaliação para o

governo Fernando Henrique e, mais
especificamente, para o PFL e DEM.
Custo de mercado: ainda não definido.

■PPSSDDBB
RReennaattoo  PPeerreeiirraa
Responsável pelas propagandas
nacionais do PSDB e pela concepção
do encontro nacional do partido em
maio.
Prole Gestão de Imagem, com sede no
Rio de Janeiro, e que tem parceria com
a americana AKPD Global, divisão
internacional da AKPD Message &
Media, empresa de David Axelrod, o
marqueteiro de Barack Obama.
Trabalhou nas campanhas de Eduardo
Paes (PMDB) para a Prefeitura do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral para
governador do Rio e de Henrique
Caprilles, candidato de oposição à
Hugo Chávez na Venezuela
Custo de mercado: R$ 2,5 milhões para
elaborar as propagandas do PSDB e o
encontro nacional de maio. 

O PERFIL DOS MARQUETEIROS

propagandas eleitorais do PS-
DB e do encontro nacional que
elegerá o senador Aécio Neves
(MG) presidente do partido
em maio, tem contrato firma-
do com os tucanos até junho.
"Nós estamos conhecendo o
trabalho e ele está conhecen-
do o nosso partido. Se der cer-
to, é claro que a parceria será
mantida", explicou o presi-
dente nacional do PSDB, de-
putado Sérgio Guerra (PE). 

Aécio disse que gostou do
material produzido por Rena-
to para as campanhas do
PMDB fluminense, fundamen-

tais nas eleições de Sérgio Ca-
bral para o governo e de Eduar-
do Paes para a prefeitura da
capital. "Ele tem uma lingua-
gem mais ágil, moderna, jo-
vem. Em nossa avaliação, pre-
cisamos dar uma virada na
propaganda política, uma eta-
pa posterior à geração de Du-
da Mendonça e de João Santa-
na", explicou ele.

Sobre a parceria de Pereira
com a americana AKPD Glo-
bal, divisão internacional da
AKPD Message & Media, em-
presa de David Axelrod, o mar-
queteiro de Barack Obama, o

mineiro desconversa. "Isso é
fruto da amizade do Fernando
Henrique com o Bill Clinton",
sugeriu.

Duas etapas

O PSB divide os trabalhos
em duas etapas. Nesse primei-
ro momento, a dupla respon-
sável pelos trabalhos é Edson
Barbosa e o argentino Diego
Brandy, considerado o mago
das pesquisas em terras per-
nambucanas. Barbosa come-
çou a trabalhar com o PSB e
Eduardo Campos em 2003,

quando este ainda era deputa-
do federal e depois ministro
da Ciência e Tecnologia do go-
verno do ainda aliado Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Em 1998, fez
a campanha ao governo esta-
dual de Miguel Arraes, na qual
o avô de Eduardo foi derrota-
do pelo hoje aliado Jarbas Vas-
concelos (PMDB-PE). 

Brandy atuou intensamen-
te nas campanhas de Eduardo
ao governo de Pernambuco
em 2006 e 2010, e municiou o
staff socialista na vitória em
primeiro turno de Geraldo Jú-
lio para a prefeitura de Recife.

Continua prestigiado com o
presidenciável. Secretário-ge-
ral do PSB, Carlos Siqueira dis-
se que o casamento com Bar-
bosa tem rendido frutos ao
partido. "A vida de marquetei-
ro é difícil, mas ele sempre en-
tendeu a visão que o PSB tem
de país", justificou.

Mata-mata

Um interlocutor próximo a
Eduardo afirmou que a dupla
continuará trabalhando para o
partido, mas que Duda Men-
donça e Antonio Lavareda
atuarão com mais intensidade
a partir do fim do ano. "Eles
vão entrar na fase do mata-
mata", brincou um aliado de
Eduardo, em uma referência à
fase eliminatória de competi-
ções de futebol.

O PT mantém a parceria es-
tabelecida com João Santana.
O jornalista e publicitário baia-
no era sócio de Duda Mendon-
ça. Ganhou prestígio no PT
com a reeleição de Lula em
plena crise política do mensa-
lão e com a vitória de Dilma
Rousseff quatro anos depois. 

O secretário de organização
do PT, Paulo Frateschi, afir-
mou que, além das propagan-
das políticas do partido, que
serão veiculadas em maio,
Santana também elaborou a
marca dos seminários petistas
com o balanço de 10 anos no
poder, embalado pelo slogan
"do povo, pelo povo, para o
povo". Palpita até nos pronun-
ciamentos oficiais de rádio e
televisão feitos pela presiden-
te Dilma. "A parceria de Santa-
na com o PT tem rendido bons
frutos", admitiu Frateschi.

Campos lidera em horas de voo
» KARLA CORREIA

A despeito da postura evasi-
va sobre as possíveis candida-
turas ao Palácio do Planalto
em 2014, prováveis adversários
na corrida presidencial têm
ampliado seus deslocamentos
pelo País, e quem lidera a lista
de quilômetros percorridos em
busca de maior exposição no
Sudeste e Sul é o governador
de Pernambuco, Eduardo
Campos (PSB). Embora tenha
tido o mesmo número de des-
locamentos da presidente Dil-
ma Rousseff, foi ele quem mais
gastou a sola do sapato desde o
início do ano. Os dois, ao lado
do senador Aécio Neves (PS-
DB-MG), se empenham em
desenhar roteiros típicos de
presidenciáveis em suas an-
danças, ao mesmo tempo que
evitam se posicionar como
candidatos e trocam acusa-
ções sobre quem seria o res-
ponsável pela antecipação da
campanha presidencial.

Em busca de maior exposi-
ção além das fronteiras da re-
gião Nordeste, Eduardo Cam-
pos ainda saiu dos destinos
tradicionais. Nos quatro pri-
meiros meses do ano pré-elei-
toral, o governador já se deslo-

cou 13 vezes para fora do esta-
do, de acordo com a agenda
oficial divulgada no site do go-
verno pernambucano. Em ca-
da excursão, Campos enfrenta
uma nova maratona de visibili-
dade. Em fevereiro, fez uma
aparição na feira de tecnologia
Campus Party, em São Paulo.
Repetiu à exaustão o slogan "o
Brasil precisa fazer mais", em
palestra durante o Congresso
Paulista dos Municípios, em
Santos (SP), em abril. Em Porto
Alegre, também no mês passa-
do, defendeu "mais avanços"
na política social. Os ataques
pontuais ao governo federal,
sobretudo quanto à condução
da política econômica, são fre-
quentes nos compromissos do
governador pernambucano
em outros estados.

"Trata-se de um debate que
o governo não quer fazer e se
esforça para jogar para debai-
xo do tapete", diz o líder do
PSB na Câmara, Beto Albu-
querque (RS), um dos princi-
pais defensores da candidatu-
ra própria da legenda em 2014.
"O Eduardo é um dos grandes
articuladores do País e defende
ideias muitas vezes divergen-
tes do caminho adotado pelo
governo. Ele é convidado para

expor essas ideias e isso é sinal
de que ele é uma personalida-
de que está sendo reconhecida
fora do Nordeste, não que está
em busca desse reconheci-
mento", defende. Para efeito
de comparação, em 2012, fo-
ram apenas três as viagens de
Campos para fora de Pernam-
buco, no mesmo período.

Não por acaso, a região Nor-
deste — zona de influência do
governador pernambucano —
se transformou no foco das
atenções da presidente Dilma
Rousseff. Dos 22,8 mil quilôme-
tros percorridos pela presiden-
te no País só neste ano, 79% fo-
ram no Nordeste. Mais da me-
tade das cidades brasileiras vi-

sitadas pela presidente desde o
início de 2013 até a semana pas-
sada são nordestinas. Além de
garantir espaço no território de
Campos, Dilma procura man-
ter o capital político que possui
na região e que deu à presiden-
te 12 milhões de votos de vanta-
gem em relação ao adversário,
José Serra (PSDB), em 2010.

A disputa por espaço político
entre Dilma e Eduardo Campos
na região tem sua tensão au-
mentada pela seca que atinge o
Nordeste — a pior dos últimos
50 anos. O pacote de R$ 9 bi-
lhões destinado pelo governo
federal ao socorro à região foi
criticado pelo governador per-
nambucano já na saída do

evento que marcou o anúncio
do programa, em Fortaleza, no
início de abril. "As propostas
continuam as mesmas, o que
avançou mesmo foi a seca",
sentenciou Campos.

Aécio é, até o momento, o
candidato em potencial que
menos acumulou "milhagem".
Foram apenas três viagens para
compromissos políticos fora
do eixo Minas-Distrito Federal
— onde cumpre sua agenda de
parlamentar. Não se manterá
assim por muito tempo, diz o
deputado Rodrigo de Castro
(PSDB-MG). A ideia é que o se-
nador intensifique suas via-
gens a partir da convenção na-
cional do partido, marcada pa-
ra maio, que deve elegê-lo pre-
sidente da legenda. "Até agora,
ele tem se dedicado mais a cos-
turar a união interna do PS-
DB", diz Castro.

Já cortejada por Campos e
Dilma, a região Nordeste deve
ser uma das prioridades do se-
nador mineiro, afirma o depu-
tado, que ajuda a construir o ro-
teiro de viagens de Aécio para o
segundo semestre deste ano. O
ponto de partida, porém, deve
ser o interior de São Paulo, on-
de o PSDB é forte e, também,
onde se concentra boa parte da

influencia de José Serra, candi-
dato derrotado à prefeitura de
São Paulo em 2012.

De acordo com um tucano
próximo a Aécio, Serra é hoje o
único obstáculo no caminho
do senador mineiro para a pre-
sidência do partido e para sua
candidatura ao Planalto em
2014. Por conta disso, Aécio
tem concentrado suas aten-
ções no estado e buscado re-
compor o diálogo com Serra.
"Eles têm conversado por tele-
fone. O clima entre eles hoje
está muito melhor do que esta-
va no ano passado, por exem-
plo. Há chances de se construir
uma unidade no partido", ava-
lia o aliado de Aécio.

O périplo pelo interior de
São Paulo terá a função de
demonstrar essa coesão, afir-
ma Castro. "Além disso, va-
mos buscar regiões que têm
sido castigadas por proble-
mas que o governo não re-
solve. O Centro-Oeste não
consegue escoar sua produ-
ção agrícola? Vamos para lá,
mostrar nossas propostas. O
Nordeste está penando com
a seca?  Estaremos lá  tam-
bém. Seremos o contraponto
do governo Dilma", afirma o
deputado.

Ele (Eduardo) é convidado para expor ideias
e isso é sinal de que ele é uma
personalidade que está sendo reconhecida
fora do Nordeste, não que está em busca
desse reconhecimento." 

Beto Albuquerque
Líder do PSB na Câmara 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A-9.




