
Conciliar agendas divergentes é o principal desafio do país após as 

eleições 

 
  

Marco Aurelio Ruediger 

Terminada a mais acirrada disputa presidencial desde a redemocratização, a 
presidente Dilma Rousseff — reconduzida ao cargo por estreita margem de votos 
válidos — agora terá de enfrentar um desafio talvez maior que o das urnas: buscar a 
conciliação das duas agendas públicas colocadas pela sociedade brasileira. As 
diferenças entre elas, ancoradas em demandas sociais distintas, se expressaram não 
somente em termos regionais ou de renda, como tem sido discutido desde o 
resultado da eleição, mas também no debate público travado nas ruas e de maneira 
mais enfática nas redes, opondo claramente dois campos políticos. A análise foi 
divulgada no dia 2 de novembro no jornal O Globo. 

A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV introduz, nesse caso, uma 
sofisticada técnica de análise a partir de grafos — modelo de visualização dos 
campos políticos e de influência em uma rede —, focalizando o dia 25, véspera da 
eleição. A imagem, gerada a partir de uma workstation, revela a forte polarização 
entre os dois campos no Twitter. Os nós da rede representam perfis da rede; e as 
arestas, as interações entre eles. O retrato das redes evidencia a consolidação de 
dois polos correspondentes a cada candidatura e suas respectivas propostas políticas 
para o país. 



 

É possível ver na imagem que a interação entre os atores na rede (indivíduos e 
instituições) se deu em grupos que tenderam a repassar mensagens 
majoritariamente entre si, revelando um deficit de “mediadores” entre os dois 
campos no momento analisado. Em geral, os mediadores que mais cumpriram o 
papel importante de difundir informação foram os meios de comunicação e atores de 
mídia mais influentes. 

O campo representado em azul, em torno da oposição, logrou construir um eficaz 
debate centrado em torno da estagnação econômica e do receio de aumento da 
inflação, sobretudo. As denúncias de corrupção reforçaram a ideia de ineficiência do 
governo em lidar com a questão. Já o campo em vermelho, cujo debate se construiu 
em torno da situação, gerou uma pauta em torno da defesa da manutenção das 
políticas sociais. De um dos lados, prevaleceram propostas de maior eficiência 
econômica, e do outro, uma agenda de mais igualdade social. 

Assim, a existência desses dois discursos concorrentes nas redes e na sociedade 
também moldou em parte as estratégias dos candidatos em campanha. A oposição 
buscou sempre diminuir os efeitos do receio da mudança ao se comprometer pela 
manutenção e melhoria de políticas sociais em curso. Já a situação sinalizava sempre 
para a capacidade de o governo lidar bem com questões econômicas realçando a 
manutenção do emprego. Mas a tentativa de ambos os lados de incorporar 
elementos do discurso do outro campo não se mostrou eficaz. 

Finalizado o pleito, as duas agendas obtiveram, cada uma, largo sufrágio, e ambas 
deveriam ser objetos de reflexão e de construção de uma agenda de síntese, já que 



apresentam pontos importantes a serem considerados, e nenhuma delas obteve uma 
clara hegemonia. O Brasil demarcou, nesse sentido, tanto para a continuidade do 
desejo de desenvolvimento com maior promoção social, quanto expressou urgência 
nas demandas relativas à transparência das instituições, à qualidade nos serviços 
públicos e combate à corrupção. 

Contribuíram Amaro Grassi, Luís Felipe da Graça, Pedro Lenhard e Roberta Novis, 

pesquisadores da FGV-DAPP. 

 


