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Resumo: Trata do fenômeno das campanhas eleitorais, formuladas como estratégias
mercadológicas, voltadas para o trabalho da imagem dos candidatos, em conformidade com o
seus objetivos de atuação, e a capacidade dessa imagem em criar predisposições no eleitorado
favoráveis às candidaturas e aos mandatos. Busca construir um quadro teórico de referência,
organizando as várias análises existentes sobre o tema, tendo por objetivo compreender a
chamada "espetacularização" da política através do marketing político, com a crescente
importância da imagem e da mídia. Discute subsidiariamente as disfunções institucionais, a
fragilidade organizacional, a falta de coesão interna e o papel marginal dos partidos na
constituição de vínculos representativos sólidos na sociedade brasileira. .

PASSADOR, Cláudia Souza. Política e mídia. A forma da política contemporânea enquanto
'Sistema do Estrelato' e o surgimento do marketing político neste processo. São Paulo:
EAESP!FGV, 1.998. 139p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação
da EAESP!FGV,Área de Concentração: Políticas de Governo).

Palavras-Chaves: política - eleições - mídia - marketing - candidatos - partidos - propaganda -
votação - etc...
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APRESENTAÇÃO

Com o progressivo restabelecimento das eleições, em todos os níveis, na década de
1.980, observamos o crescimento do peso político dos profissionais e empresários da área de
comunicação. Eles influenciaram a eleição presidencial de 1.989, considerada pelos cientistas
políticos como a consolidação do poder da mídia na construção de candidaturas e na condução
de candidatos às vitórias eleitorais. Desde então, tais profissionais da comunicação tomaram-se
personagens destacados no cenário político-eleitoral brasileiro.

A mídia passou a ser utilizada como um dos recursos centrais nos processos eleitorais
contemporâneos e como ponto de partida para viabilidade das estratégias partidárias. Dada esta
constatação, no presente trabalho proponho-me a entender as campanhas eleitorais que utilizam o
marketing político no Brasil, formuladas como estratégias mercadológicas, voltadas para o
trabalho da imagem dos candidatos, em conformidade com o seus objetivos de atuação e a
capacidade dessa imagem em criar predisposições do eleitorado favoráveis às candidaturas, de
acordo com as características desejadas pelo público almejado.

Ao mesmo tempo, compreender, ainda que de forma esquemática e não exaustiva, os
diversos modos de ver e de pensar o chamado "palanque eletrônico" que caracterizam a política
na atualidade e em particular, o fenômeno da "espetacularização" da política através do
marketing político, com a crescente importância da imagem e da mídia.

Sempre com a preocupação em contribuir para a melhor compreensão do
desenvolvimento da democracia brasileira, no seu período mais recente, o esforço de pesquisa
concentrado neste trabalho busca cobrir, ainda que limitado pelas características de um trabalho
monográfico desta ordem, a complexidade dos elementos componentes deste fenômeno da
política, mesmo tendo como foco central o surgimento do marketing político no cenário
nacional. Em suma, procuro entender a "espetacularização" da política no Brasil, através da
literatura sobre o assunto e também através da análise de alguns instrumentos de marketing
político no Brasil, usados desde o caso do candidato à prefeitura de Belo Horizonte até os tempos
de Fernando Henrique Cardoso.

Subsidiariamente, parte das pesquisas sobre os partidos apontam, ainda, as disfunções
institucionais, a fragilidade organizacional, a falta de coesão interna e o papel marginal dos
partidos na constituição de vínculos representativos sólidos na sociedade brasileira, o que
contribuem para se repensar a atual legislação partidária no Brasil e as reformas necessárias para
um correto exercício dos direitos políticos no país.
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1 - INTRODUÇÃO

Após a Segunda Guerra Mundial, assistimos a mudança social significativa nas formas e

normas de cultura. Podemos observar as transformações, com maior clareza, naqueles objetos

que nossa cultura privilegia como portadores de seus valores: as obras de arte e os objetos que

rodeiam nosso cotidiano. O estudo dessas transformações foi feito, entre outros autores, pelos

filósofos alemães Theodor W. Adorno e Max Horkheimer( 1).

Segundo estes autores, a cultura nos anos 50 confere a tudo um ar de semelhança,

submetendo o indivíduo ao poder absoluto do capital e originando uma falsa identidade do

universal e do particular. Eles utilizaram o termo indústria cultural para analisar o sistema de

complexos empresariais ligados ao setor da chamada comunicação de massa, altamente

concentrados do ponto de vista técnico e centralizados do ponto de vista do capital. Os autores

afirmam que seus produtos são padronizados para consumo em massa e sua produção e

distribuição orientam-se por um critério de rentabilidade(2).

Para ambos, a indústria cultural acaba transferindo a arte para a esfera do consumo,

assim como os elementos do lazer e da distração.

Adorno afirma também que o consumidor não é o sujeito dessa indústria, mas o seu

objeto. "Com efeito, a indústria cultural é importante enquanto característica do espírito

dominante. "(3)

A massificação da sociedade se manifesta não só na esquematização da obra de arte,

mas também do gosto, do lazer, da idéia e da reflexão. À medida que a cultura se transforma em

mercadoria, o consumidor passa a se relacionar com ela segundo seu valor de troca e se acentua o

processo de reificação da consciência. "Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo

substitui a consciência; jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela pretende

ser ou com os reais interesses dos homens" ...". O efeito de conjunto da indústria cultural é o de

uma antidesmitificação; a dominação técnica progressiva se transforma em engodo das massas,

isto é, em meio de tolher a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos autônomos,

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente."( 4)

A indústria cultural introduziu na cultura o que a Escola de Frankfurt denomina de

racionalização fOImal,..que supre a perda progressiva de uma dimensão individual, envolvendo
47~



muito mais do que simplesmente a produção de bens culturais padronizados, conforme mostra

Adorno: "As malhas do todo vão-se entrelaçando, cada vez mais estreitamente, segundo o

modelo do ato de troca. A consciência individual tem um âmbito cada vez mais reduzido, cada

vez mais profundamente pré-formado, e a possibilidade da diferença vai ficando limitada, a

priori, até converter-se em mero matiz da uniformidade da oferta. Ao mesmo tempo, a aparência

da liberdade faz com que a reflexão sobre a própria escravidão seja muito mais difícil do que era

quando o espírito se encontrava em contradição com a opressão aberta."(5)

No entanto, as última décadas nos mostraram que o desenvolvimento tecnológico que
'.

gerou uma sociedade de produção e consumo em massa de produtos estandardizados, nos anos

50 e 60, vem evoluindo com o desenvolvimento de produtos personalizados a partir da década de

70.

Dessa forma, o processo de produção de bens e serviços altamente estandardizado,

caracterizado inclusive pela atomização social, pela alienação do trabalhador dentro e fora do

trabalho, pela cultura de massa, pelo esmagamento do indivíduo e do trabalho criativo, que

prevaleceu até os anos 60, cede lugar a uma diferenciação crescente na oferta de bens no

mercado.

Este desenvolvimento de produção personalizada gerou novas análises da sociedade.

Para Habermas (6), por exemplo, a partir dos anos 70, a base da sociedade deixa de ser a

indústria e passa a ser a informação. Neste período, a produção em massa abre espaço para a

diversificação, para mercados cada vez mais segmentados. A "desmassificação" se alastra por

todas as esferas, envolvendo desde a política até o consumo, em todas as dimensões da vida

social.

Na área econômica, ocorre a internacionalização progressiva da produção e do consumo,

a industrialização do Terceiro Mundo e o fim da Guerra Fria, que acabam por reestruturar a

ordem econômica internacional, com estilos de consumo internacionalizados e nova divisão

internacional do trabalho.
Na área política, tanto o surgimento da sociedade de massa com base industrial como a

sua transformação em direção a uma sociedade baseada na informação, geraram refonnulações

das análises existentes sobre a política mundial.

Podemos lembrar que Jean Baudrillard chama atenção, já na década de 60, para a

sociedade do consumo, a privatização e o afastamento das massas da participação política num
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simulacro de democracia (existência de uma democracia apenas formal, existente somente

enquanto lei, o aumento das pessoas que se negam a votar e deterioração da vida pública nas

sociedades contemporâneas ).(7)

Baudrillard não identifica novos atores políticos que substituam aqueles esgotados ou

comprometidos com a farsa política que ele anuncia. Ao contrário, ressalta a transformação dos

homens que retiram sua participação da sociedade e só desejam se livrar de suas obrigações que

são, de qualquer forma, simulacros de cidadania. A recusa das massas não é evidência de apatia e

sim de uma indiferença uma política que vê o estado democrático como um artifício para sua

própria sustentação enquanto Estado.

O Estado é definido como um estado democrático que, embora prometa liberdade de

participação no governo, se limita a apresentar uma esfera fictícia, uma imitação da vida pública,

como se pode ver no seguinte parágrafo: "As próprias questões da política desenvolvem-se de

certa forma diante de um estado vazio (a forma vazia de representação), onde todo o público real

foi expulso porque suscetível de paixões vivas, e de onde só emana uma retranscrição televisual

(as telas, as curvas, as sondagens). Isso continua a funcionar, até a nos cativar, mas sutilmente, é

como se uma federação política internacional tivesse expulsado de todos os estádios os

torcedores para garantir o desenrolar objetivo da partida. Esse é o nosso palco transpolítico: a

forma transparente de um espaço político de onde os atores foram retirados, a forma pura de um

acontecimento do qual as paixões se retiraram."(8)

Um outro autor que aborda a questão, mas com uma perspectiva diferente é Richard

Sennett(9). Ele aponta os meios de comunicação de massa como um dos itens influenciadores do

declínio da vida pública (ausência da participação da população na esfera política) e afirma que

os meios de comunicação aumentaram amplamente o estoque de conhecimento que os grupos

sociais tinham uns dos outros, mas tomaram o contato entre esses grupos e sua participação no

âmbito político algo desnecessário.

Sennett ainda declara que a mídia eletrônica corporifica o paradoxo de um âmbito

"público vazio", mediado pelo isolamento e pela visibilidade: "A mídia elevou infinitamente o
\
\ conhecimento que as pessoas tinham daquilo que transpira na sociedade e inibiu infinitamente a
\
'--capacidade das pessoas converterem esse conhecimento em ação política .... Assim a pessoa vê

~ais e interagemenos."(lO) \ ')

~ "" (r ~ CJ-I0\<~L,~r- 3



Em síntese, Sennett ressalta o estreitamento do conteúdo no discurso político e a sua

própria sobrevivência baseada na personalidade do homem público; uma cultura da

personalidade, na qual os homens são entendidos como seres dotados de uma personalidade

particular (uma característica que é, simultaneamente, íntima de um indivíduo e comunicável aos

demais através das aparências pessoais que ele emite); uma sociedade que valoriza a

interpretação de aparências como critério fundamental de julgamento acerca da realidade, e na

qual existe uma ampla tecnologia de produção e mediatização de aparências - cada vez mais

sofisticadas - em uma escala gigantesca, com o seu advento exercendo efeitos profundos sobre os

domínios da experiência política.

Seguindo essa mesma linha teórica, Jardim Pinto argumenta que o estudo da discussão

entre público e privado necessita analisar as mudanças do espaço privado e a sua politização em

nossa sociedade. Para ela, a politização das relações de gênero através dos movimentos

feministas das últimas três décadas e a permanente relação do indivíduo com o mundo exterior

através do meios de comunicação, como a Internet e outros meios interativos, deixaram o mundo

privado com espaços cada vez mais reduzidos. Nesse universo globalizado e fragmentado, talvez

o conceito liberal de privado deva ser substituído pelos conceitos de intimidade e privacidade:

" ....pode-se afirmar que o discurso neoliberal dominante do final do século busca reduzir a esfera

pública, transformando temas até então presentes na agenda dos partidos e dos governos em

questões de fórum privado do cidadão. Temas que até há pouco tempo faziam parte das

preocupações dos formuladores de políticas públicas passaram a ser responsabilidade da

disponibilidade interior do indivíduo em solucionar problemas."(ll)

Uma outra perspectiva para analisar a política, através de um ensaio sobre o

individualismo contemporâneo, é a de Gilles Lipovetsky, que ressalta a imagem utilizada pelo

homem público como um jogo que não se mantém à margem da sedução.

Segundo Lipovetsky, o desenvolvimento dos novos meios de comunicação,

principalmente da televisão, tomou-se um aparato da promoção e da confecção da personalidade

dos indivíduos. Todo esse sistema Lipovetsky nomeia de marketing político, baseado em um

espetáculo de ilusões. O autor mostra que a sociedade contemporânea resume-se, com a sua

informatização política a partir dos anos 80, a um espetáculo que ele afirma estar por todo o lado:

na música, na multidão, na hiperteatralização do homem público e na exasperação da sua própria

imagem.(12)
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Enfim, as próprias variedades e amplitude que podem ser observadas nessas discussões

sugerem que não há apenas uma via de abordagem do problema ou mesmo um eixo central de

questões mas, ao contrário, uma expressiva heterogeneidade de colocações, tensões e campos de

interesses aí envolvidos.

Nesse sentido, se existem autores que indicam a transformação da política em um

sistema de marketing é mais do que necessário o estudo e o agrupamento dessas perspectivas

para entender a dinâmica da política contemporânea no Brasil, principalmente quando

verificamos que até a década de 90, a política tem sido pouco analisada a partir desses

parâmetros.

No Brasil o fenômeno do marketing político começa a ficar perceptível a partir do final

da década de 80 e, justamente por ser recente, ele tem sido pouco relacionado com o processo

político; ou melhor, os avanços são insuficientes no que conceme à integração dos saberes

gerados no campo da ciência política e no campo do marketing. Entretanto, o fenômeno do

marketing político que se desenvolve, inicialmente, no Primeiro Mundo, encontra solo fértil na

política brasileira, aparentemente por ocupar um espaço deixado vago pela fragilidade da nossa

estrutura partidária.

-=M=a=n='a=d=o=C=a=rm_o--:;;C=i=a=-m...!p_e_ll_o_de~Souza(13) descreve o si~st~e~.~.partidáriobrasileiro como

um sistema frAgil, co~ pou~nraizamento. nas bases eleitorai~2 e uma ~.entuada falta de

legitimidade.
~-----=-- ~--~~-~.;.~~--~-

Os partidos foram inicialmente constituídos como grupos de notáveis, mera legalização

de facções ou agrupamento parlamentares, e se transformaram em partidos pragmáticos e

clientelísticos, sem organização ou bases sociais mais amplas. As organizações partidárias

formadas em 1945 associavam-se quase exclusivamente ao clientelismo, à corrupção e à

ineficiência.

Bolívar Lamounier ressalta que o sistema partidário brasileiro é marcado pela

intermitência, descontinuidade e debilidade, o que ele resume como subdesenvolvimento

partidário: "A descontinuidade, a interrupção dos sistemas partidários tem explicações a partir

das intervenções violentas e militares, o que originou uma fraqueza partidária que se deve, em

grande parte, a aspectos institucionais da organização política brasileira, da nossa história

política que nunca presenciou a partidos que fossem veículos da luta econômica, representantes
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de classe, de grupos econômicos (sem contrapor a representação do trabalho à representação do

capital)."(14)

Assim, o que entendemos por sistema partidário, tem-se caracterizado no Brasil pela

falta de capacidade dos partidos de proporcionar à sociedade e ao eleitor um sistema

reciprocamente orientador de opções políticas. Mesmo os partidos que apresentam diferentes

graus de consistência orgânica e de enraizamento social, não se organizam em sistemas e não

constituem uma rede de referências recíprocas capaz de sinalizar opções claras para o eleitorado.

Em síntese, existe um padrão histórico de dominação no Brasil: a inclusão política

restrita, via controle estatal, caracterizada pela exclusão social de grandes setores da população,

pela dependência das classes sociais frente ao Estado e pela incapacidade de este manter, de

forma permanente, o funcionamento de instituições liberais, e ainda, o desenvolvimento do

capitalismo no país, realizado de forma autoritária e por via do Estado, gerando setores privados

política e economicamente dependentes deste mesmo Estado, ao lado de uma imensa parcela da

população que é mantida à margem do processo político. Com isso, a sociedade civil brasileira

manteve-se fracamente organizada.

Como sugere Lamounier, a democracia representativa precisa ser mais formalizada, com

um princípio mais abrangente que o da representação, que envolva uma reorganização

institucional ampla (acompanhada pela reforma no sistema eleitoral e na legislação referente à

organização de partidos), de modo a tornar a estrutura institucional menos sujeita a oscilações

bruscas, ao personalismo excessivo e ao corporativismo generalizado, distinguindo a "chefia do

governo da chefia do Estado."(15)

Trata-se, principalmente, do enraizamento das instituições básicas da democracia e de

uma "cultura política" correspondente: fortalecimento do sistema representativo baseado na

própria continuidade da disputa, resultando no conceito formulado por Lamounier de "tradição

valorizada". Este conceito inclui o que ele chama de inteligibilidade, isto é, a possibilidade de o

eleitor "médio" identificar que tipo de governo está ajudando a constituir no momento em que

emite seu voto.

Na perspectiva de valorização institucional acima enfatizada, Samuel Huntington(16),

tem estudado significativamente a forma de analisar os partidos políticos. Para ele os partidos são

instituições-chaves para organizar o envolvimento dos cidadãos em sociedades mobilizadas e

participantes. E ainda, a chave da estabilidade política depende da habilidade de instituições
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fortes, especialmente os partidos políticos, em acompanhar a mobilização de novas forças sociais

na política na medida em que esta se moderniza. Nesse sentido, a institucionalização de partidos

e sistemas partidários é crucial para a manutenção das democracias contemporâneas na América

Latina.

Por outro lado, Elisa Reis( 17) mostra que, no caso brasileiro, ocorreu um

desenvolvimento desigual entre a constituição da burocracia e a configuração da cidadania,

sendo maior a consolidação da autoridade representada pelo poder central e sua burocracia que,

desde o Império, simboliza a ordem pública. Portanto, é urgente no Brasil a busca de um modelo

de construção da nação que oriente um novo padrão de cidadania. O Estado, responsável pela

expansão do capitalismo, é também o responsável por uma cidadania que não alcançou a todos.

Um sistema político eficiente e moderno, de ampla base de sustentação social através de

um sistema eleitoral consolidado efetivamente (não apenas no sentido formal), só poderá surgir

quando a representação política deixe de se identificar com o apoio e a manutenção de interesses

do setor privado brasileiro e, ao mesmo tempo, quando o Estado deixe definitivamente de ser

uma burocracia patrimonial preocupada essencialmente com sua sobrevivência e se transforme

em um agente efetivo e responsável de interesses sociais amplos. Existe, assim, uma dupla

questão: desburocratizar, tomar menos autoritária e clientelística a ação do Estado, e tomar

menos privatista e conservadora a política representativa.

É na medida em que a sociedade desenvolve a capacidade de participação de seus

cidadãos em muitas áreas distintas, estabelecendo de forma efetiva o vínculo entre Estado e

sociedade, que o sistema eleitoral pode conquistar o seu sentido de manifestação consciente e

estruturada de valores sociais. Como afirma Elisa Reis, a desejabilidade de "repolitização" da

vida social, ou seja, a democracia, depende principalmente do crescimento ou do declínio dos

partidos enquanto instituições. Por outro lado, há um consenso de que o sucesso das democracias

nascentes, ou renascentes, na década de 80, depende, em grande parte, da capacidade que tenham

estas sociedades de constituir uma nova matriz de relações sociais entre o Estado, os partidos e a

sociedade(18).

O marketing político é algo que não parece atuar nesta direção, ao menos em seu

surgimento. Daí a importância que ganha como objeto de preocupações.
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Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo

exploratório da emergência e das características do marketing político, tal como se

desenvolve no Brasil, a partir da segunda metade da década de 1.980.

Nossa hipótese de trabalho é que:

- No plano mais geral, na estrutura e dinâmica próprias da sociedade brasileira, o

marketing político passou a integrar, com uma função específica, o cenário político nacional,

principalmente a partir dos anos 80.

- Num plano mais específico, a emergência do marketing político no Brasil está

significativamente ligada à intermitência e fragilidade dos sistemas partidários que se sucederam

em nossa história. Indaga-se se, no quadro de sistemas partidários ineficientes e de uma

cidadania que sempre permaneceu incipiente e restrita, certos tipos de ações mercadológicas no

campo político, característicos dessa época, encontram espaço para se desenvolverem de maneira

mais fácil e persistente.

As fontes utilizadas para atingir o objetivo da tese foram as seguintes:

1)bibliografia - publicada principalmente a partir da década de 80. Publicações avulsas,

arquivos públicos e periódicos também fazem parte do material da pesquisa.

2)entrevistas - realizadas individualmente, utilizando um roteiro flexível, objetivando

colher dados de recomposição histórica do aparecimento do marketing político no Brasil, e

principalmente, dos recursos mercadológicos utilizados nas antigas e correntes estratégias

políticas e eleitorais.

O critério de seleção dos entrevistados privilegiou o envolvimento dos profissionais

como formadores de quadros políticos e especialistas em marketing político, e aqueles que

trabalham ou trabalharam diretamente no planejamento, condução e/ou avaliação de campanhas

políticas nos últimos dez anos, em diferentes partidos com distintas orientações ideológicas.

Ao longo de todo o trabalho, utilizaram-se amplamente as informações obtidas nessas

entrevistas (dezesseis ao todo, realizadas no período de julho de 1994 a janeiro de 1997), seis

delas estão transcritas literalmente no anexo deste trabalho assim como o roteiro utilizado, a

título de ilustração.

3)participação em cursos e seminários - extensa utilização de depoimentos de

seminários realizados sobre o tema, especialmente do "Seminário de Propaganda Eleitoral" (com
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quatorze profissionais da área de marketing político e de ciências sociais), e do "Curso de

Propaganda Eleitoral" (com doze profissionais da área); ambos realizados em 1995 no Serviço

Nacional do Comércio/Senac-Unidade Dr. Vila Nova em São Paulo. É importante ressaltar que,

mesmo sendo essenciais na elaboração deste trabalho, não foi possível reproduzir tais debates

enquanto transcrição literal.

O texto que se segue apresenta os resultados da pesquisa e inicia com a descrição do

conceito de marketing político e de um estratégia de campanha política; em seguida, abordo o

desenvolvimento do marketing político no Brasil, relacionado com o contexto político brasileiro

e o sistema eleitoral; e examino campanhas que utilizaram o marketing político no Brasil.

Finalmente, mostro de modo sintético as principais "ferramentas" utilizadas em

campanhas políticas na atualidade; e análiso o papel do marketing político no final da década de

90.
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2 - DEFINIÇÃO DE MARKETING POLÍTICO

Inicialmente, é necessário conhecer a definição geral do que é marketing. Philip Kotler,

talvez o mais antológico dos autores na área, tem a clássica e amplamente aceita definição:

"Marketing é a atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos através de um

processo de troca."(l9)

Se partirmos desta definição e a aplicarmos ao mercado específico da política, é

possível dizer que ~arketing. político· pode ser definido ~~~o um_conj~to ~~ té~nicas e

procedimentos Q\le tem como objetivo adequar um candidato ao seu eleitorado potencial,,,-- -~-- -'- ---- --. -- - -- ~
procurando fazê-lo, num primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível e,

. -- -
em.sew..da--2..,mostrá-lo diferent~ e melhor do que seus adversários.,Ou ainda, o marketing político

" ...é-mais do que táticas e 'jogadinhas' ,. marketing é fundamentalmente estratégia, definida com

antecedência por especialistas que analisam as pesquisas, estudam o quadro político, pesam

virtudes e defeitos dos adversários, informam-se sobre as características do eleitorado e assim

por diante."(20)

Os conceitos de marketing político e eleitoral são freqüentemente confundidos. O

marketing político está relacionado.coma funnação .rutlmagem a longo prazo, é algo mais--=-=---- -- - ,,- ~-------
permanente, acontece quando o político está preocupado, por exemplo, em sintonizar sua gestão

administrativa com os desejos da população. Tudo com assessoria de comunicação, publicidade

dirigida e até realização de pesquisas regulares. Esse tipo de marketing é utilizado não apenas por

políticos, mas também por qualquer pessoa que deseje projetar-se publicamente, como

empresários, sindicalistas, apresentadores de televisão, etc.. Já a preocupação básica do

.JD~rketing eleitoral é com...Q..E.ur!<;lpra~o(estratégia e tática são montadas de tal forma que o

candidato possua o maior número de votos possível no momento da eleição e assuma o mandato

de interesse).
As estratégias aplicadas aos dois enfoques são bem diferentes, mas não há dúvida de que

o marketing político pode ajudar a eleger um candidato, assim como uma campanha eleitoral

pode gerar frutos políticos no longo prazo. Um candidato da situação, que pretenda suceder quem

já realizou um bom trabalho de marketing político, tem uma tarefa bem menor e até muitos

candidatos aproveitam o impulso de uma eleição para vencer a seguinte. Apesar da distinção, ao
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longo do trabalho a expressão marketing político será usada para designar os dois processos,

indistintamente (a diferença existe teoricamente mas não é adotada pelos profissionais do

marketing político).

Vale lembrar inclusive que publicidade e propaganda constituem instrumentos de

gerenciamento de marketing. Atualmente, os termos publicidade e propaganda vêm sendo

substituídos ou associados a marketing. O marketing possui maior amplitude que a fase da

divulgação, de publicitação, devendo abarcar desde o planejamento e desenvolvimento do

produto até o acompanhamento do resultado posterior à efetivação da troca. Entretanto, diversos

autores que analisam o marketing utilizam estes termos como sinônimos, como também foi

adotado neste trabalho.

Por outro lado, o marketing político tem analogia com o marketing de produtos: tanto

em uma campanha como no mercado, há uma série de organizações (partidos e empresas) que

competem entre si para atrair os consumidores (no caso da política, os eleitores), sendo que,

tanto consumidores quanto eleitores são tomadores de decisão e escolhem o que lhes parece mais

apropriado. E ainda, os canais de comunicação à disposição dos partidos e candidatos são os

mesmos que estão ao alcance das empresas na sociedade contemporânea. Cada vez mais, os

meios de comunicação de massa, principalmente eletrônicos, se tornam importantes(21).

Portanto, o marketing político tem profundas relações com o marketing de produtos(22).

Para lançar um produto novo no mercado é preciso ver se ele é viável, estudar as características

dos consumidores, identificar quem tem poder aquisitivo para consumir, direcionar a propaganda

e até estudar os concorrentes. Enfim, entender o que os eleitores querem em um determinado

momento e posicionar seu candidato de acordo com os anseios, expectativas ou frustrações da

população.

Fundamentalmente, marketing é estratégia a ser definida pelos gestores. É importante

ressaltar que o marketing de produto tende a ser cada vez mais especializado, segmentando ainda

mais o mercado, enquanto que o marketing político tenta atingir o conjunto de segmentos de

mercado.

Nos processos eleitorais, a tendência é de que os programas e propostas se

homogeneizem, na tentativa de atingir um público médio, identificando-se com o maior número

de eleitores. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de os candidatos se diferenciarem dos

demais para manter uma clara identidade perante os eleitores. Conseqüentemente, cada
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candidato precisa se pronunciar sobre um conjunto de temas de interesse geral, repetindo idéias

básicas às quais todos os adversários se referem e, ao mesmo tempo, cada candidato tem que se

diferenciar dos demais, somando algo de específico ao tratamento do conjunto básico de

temáticas, ou introduzindo temáticas e idéias novas.

Com isso, muitas vezes ocorre uma tendência à homogeneização das propostas através

de uma dinâmica constante de produção e tentativa de neutralização de diferenciais (apesar de

reconhecer que toda candidatura possui uma característica diferencial básica, solidificada na sua

história, nas características que dispõe para apresentar ao público. Conseqüentemente, a adesão

dos eleitores de uma maneira geral ou de segmentos específicos são buscados através da

apresentação de tais características e da incorporação na mensagem de símbolos com larga

aceitação junto ao público-alvo).

Portanto, o marketing político tem a função de produzir, através de simulações,

diferenciais para os "produtos políticos", cujo objetivo é neutralizar o conflito com o eleitorado,

combater os ataques dos adversários e produzir imagens que potencializem a relação da

candidatura com os eleitores.

Como afirma Eduardo Audibert: "A propaganda eleitoral pode ser definida, tendo em

vista as possibilidades de eficácia no mercado político, como a busca intencional de otimização

da rentabilidade simbólica de publicização de um produto político, através da disposição

eficiente de mensagens que atuem sobre os diferentes níveis de competência política dos

eleitores. O caráter intencional da busca de rentabilidade simbólica nem sempre é planejado, em

função da dinâmica impressa ao processo eleitoral pelos efeitos recíprocos da concorrência entre

os produtos políticos, e sob alguns aspectos não é consciente, considerando-se a incorporação, de

forma prática ou incutida, de certos modelos, atitudes e imagens pelos profissionais

responsáveis".(23)

Além disso, as características da estrutura do mercado político e as determinações

impostas pelos processos eleitorais, estipulam certos condicionamentos ao trabalho de produção

de mensagens de propaganda de produtos políticos em período de eleições (como o público

efetivamente buscado pela propaganda eleitoral, geralmente formado por grupo com menores

condições de produzir juízos propriamente políticos; fato que não acontece na propaganda

comercial ).
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E ainda, uma diferença importante entre a literatura de marketing de produtos comercial

e a de marketing político diz respeito às preocupações das teorias gerais de marketing com

qualidade do produto e qualidade de serviços(24). No caso do marketing eleitoral a "boa"

qualidade do produto não deriva de sua utilidade para o consumidor ou das suas especificações

técnicas testadas pelo mercado, como no marketing de produtos comercial, mas é essencialmente

construída num processo de criação de significados; e no mercado político a fraude (no que diz

respeito à propaganda), praticamente não sofre punição, se comparada com os mecanismos

reguladores do mercado econômico.

Mesmo assim, podemos afirmar que o marketing de "produtos políticos" obedece a uma

lógica de produção semelhante ao marketing de produtos comercial: tanto o consumo político,

como o consumo de uma maneira geral, apresentam produtos que possuem uma "utilidade"

imediata, inscritas em seus objetivos explícitos, e uma série de significações agregadas. Através

do produto, os consumidores - leia-se eleitores - se posicionam em relação às posições políticas

representadas pelos produtos oferecidos ao mercado e também entre os demais membros da

comunidade, identificando-se e posicionando-se reciprocamente. Por exemplo, enquanto produto,

votar é como comprar uma bolsa "Chanel", que identifica a classe a que o indivíduo pertence e o

situa, de uma certa forma, em relação a determinadas condutas políticas(25).

Entretanto, apesar de as lógicas do produto comercial e eleitoral serem semelhantes, não

é possível tomar a escolha política redutível a uma escolha estritamente mercadológica, Assim,

considerar a eleição de um candidato apenas como um produto de marketing pode ser um

equívoco, além de uma distorção de um aspecto particular do processo eleitoral moderno que

discutiremos mais à frente.

2.1 - ESTRATÉGIAS DE CAMPANHAS QUE UTILIZAM O MARKETING POLÍTICO NO

BRASIL

A utilização do marketing político está diretamente ligada a uma estratégia de campanha

e um dos primeiros passos na formulação desta estratégia é conhecer o comportamento do

eleitor. Já em 1.944, Paul Lazarsfeld observou que a decisão de voto do eleitorado norte-

americano estava fortemente relacionada com seu perfil sócio-cultural, com suas características

raciais, religiosas, sociais, entre outras, que influenciavam diretamente. O autor afirma que as
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características sócio-culturais permitem estimar a tendência de determinado grupo em votar em

um candidato, com base na análise de sua votação histórica. Assim, privilegia a sociologia,

deixando para segundo plano os fatores de curto prazo(26).

Outros autores, como Campbell, procuram explicar as razões do voto através de fatores

mais conjunturais: a identificação partidária, a influência da campanha e o apelo pessoal do

candidato(27).

Já no Brasil, poucos estudos foram realizados sobre o comportamento do eleitor.

Segundo Cid Pacheco, são três regras fundamentais que regem o processo eleitoral na sociedade

brasileira: a Lei da Indiferença, a da Procrastinação e a da Efemeridade(28).

Na Lei da Indiferença estão aglutinados os indecisos e indiferentes que não notam ou

fazem questão de não notar o que está acontecendo sobre eleição ao seu redor. São aqueles

eleitores que ainda não associaram nenhum candidato aos respectivos cargos pretendidos em

semanas próximas à eleição. A fase da indiferença predomina no processo decisório. Em certos

países, como nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, grande parte dos eleitores

permanecem nesse estágio até o fim da eleição e grandes índices de abstenção (mais de 50%, não

representam fato raro) demonstram o quanto é difícil sensibilizar o indiferente; assim, podemos

afirmar que uma campanha eleitoral tem que administrar a indiferença do eleitor ao longo do

tempo.

A Lei da Procrastinação, ou do máximo de adiamento, faz com que eleitores deixem

para decidir em quem votar no último momento. Essa lei é, de uma certa forma, complementar à

primeira e tenta explicar a atitude tardia do eleitor e a queda gradual dos níveis de indiferença.

Por último, a Lei da Efemeridade demonstra que qualquer acontecimento, fala ou ação

dos candidatos pode influir na decisão final do eleitor. Essa Lei também trata dos ciclos de curto

prazo, aqueles mais importantes para o marketing eleitoral, pois cabe aos estrategistas de

marketing detectarem os novos ciclos e avaliar sua importância. Por exemplo, descobrir que o

aumento de transporte público é uma necessidade de alguma região, no momento em que a

político deve se adaptar aos ciclos, porém, sem perder sua identidade.

população apenas começa a discutir a eleição, pode ser a alavanca da vitória de um candidato. O
t
•

É necessário escolher o tipo de estratégia de marketing a ser utilizada. Segundo Kotler,

existem três tipos de estratégias de marketing a partir das possibilidades de segmentação dos

públicos-alvo(29):
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a)marketing indiferenciado ou de "massa" - serve para o político projetar sua mensagem

de maneira maciça, dirigindo-se a todos, indistintamente;

b)marketing concentrado - apropriado para o político planejar sua campanha com

mensagens aos diversos segmentos de eleitores;

c)marketing diferenciado - trabalha especificamente determinada faixa de eleitores,

concentrando-se a força da campanha numa única fatia do mercado.

A utilização destas estratégias é condicionada pela necessidade de "harmonização do

mercado", ou melhor, que os segmentos selecionados sejam compatíveis entre si: "A escolha do

tipo de marketing dependerá, ainda, dos recursos do candidato, da homogeneidade dos

segmentos, da força dos concorrentes e do conhecimento que o eleitor possui do candidato.

Assim, se o eleitor é cativo, o candidato pode, por exemplo, desenvolver estratégias conjuntas,

visando atrair novas correntes."(30)

Um candidato pode melhorar sua comunicação com os eleitores na medida em que

produza uma mensagem para cada segmento. Com a utilização da mídia nas campanhas atuais,

aumenta a dificuldade de harmonização, pois diferentes segmentos tomam conhecimento das

mensagens dirigidas aos demais, denunciando eventuais contradições do discurso. O efeito

diferencial buscado num segmento pode acabar sendo neutralizado pelo efeito negativo

provocado em outro, em função da inadequação da mensagem para sua realidade específica.

Nas eleições majoritárias, e mesmo nas proporcionais, é disputado o maior número

possível de votos do conjunto total de eleitores em favor de uma candidatura. Dificilmente

apenas um segmento seria suficiente para assegurar a maioria necessária, inviabilizando o

marketing diferenciado. Geralmente, uma campanha política majoritária será de "massa".

De acordo com a legislação eleitoral brasileira, as candidaturas dispõem de um espaço

gratuito na mídia relativamente grande, comparado ao mercado comercial. Neste espaço é

possível desenvolver, devido à disponibilidade de acesso ao rádio e televisão, mensagens

dirigidas a segmentos diferenciados; entretanto, geralmente predominam as estratégias

indiferenciadas, a partir de uma mensagem básica reproduzida de forma adaptada para

segmentações bastante amplas, tais como jovens, mulheres, trabalhadores, e outras.

A partir do conhecimento dos tipos de eleitores e da definição do tipo de estratégia de

marketing (de massa, concentrado ou diferenciado), o processo de elaboração e implementação

desta estratégia de marketing político pode ser dividido em três fases: a primeira, será a etapa da
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avaliação e diagnóstico; a segunda, do posicionamento estratégico propriamente dito; e por

último, a fase tática ou de definição dos meios que deverão ser utilizados na implantação da

estratégia definida.

É importante lembrar que cada competição eleitoral apresenta inúmeros fatores muitas

vezes incontroláveis para o estrategista. Estratégias tecnicamente perfeitas podem encontrar

problemas fatais que aparecem, no decorrer da campanha, por problemas do candidato ou de um

aspecto conjuntural; assim, existem situações em que é impossível prever ou tentar uma solução,

resta aos estrategistas utilizar a melhor saída, ou a menos má para o candidato.

2.2 - AVALIAÇÃOE DIAGNÓSTICO

Voltando às fases da campanha, na fase da avaliação é importante definir o tipo de

candidato que irá ser "trabalhado". Descobrir todos os detalhes da sua história de vida, suas

ambições políticas, sua capacidade de aglutinar recursos, sua relação com os órgãos de

comunicação, os tipos de instituições que freqüenta, sua base eleitoral, posição dentro do partido,

situação econômica, vida amorosa, plataforma política, etc.. Além disso, é nesta fase que é

elaborado o levantamento dos adversários.

O objetivo é conhecer em detalhes como vota determinada região, descobrir as bases

iniciais do eleitorado a serem exploradas e onde existe potencial de expansão. Este mapeamento

funcionará como um tipo de subsídio a etapas posteriores da campanha, como o posicionamento

estratégico. Existe uma série de dados, como as pesquisas realizadas pelo mOPE, que ajudam o

"marketólogo" a definir as características do eleitorado, não só quanto ao sexo, idade, grau de

instrução e localização geográfica, mas também quanto ao comportamento eleitoral(31).

As pesquisas de intenção de voto podem fornecer o grau de notoriedade dos potenciais

candidatos e podem, ainda, detectar qual o ciclo de idéias que predominará no momento das

eleição, as características desejadas pela população do "candidato ideal" e a imagem que os

eleitores já possuem de possíveis candidatos. Este tipo de pesquisa tomou-se parte do clia-a-dia

das campanhas eleitorais no Brasil, particularmente nos anos 80: "Pesquisas indicam erros e

acertos nas táticas de campanha, redirecionam estratégias, incentivam desistências, forçam

alianças, fornecem elementos para programas de governo e alteram a agenda dos candidatos.

Além disso, em certos momentos chegam a ofuscar os atores principais nos espaços da mídia,
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pela repercussão da 'disputa' paralela entre os produtores de dados. Por tudo isso, as pesquisas

não podem mais ser vistas como figurantes no cenário eleitoral. Os candidatos sofrem o impacto

direto da 'dança dos números': bons resultados em pesquisas significam apoio político,

contribuições financeiras da área empresarial, talvez mais espaço na mídia. O oposto pode

representar perda de aliados, pressões intrapartidárias, apatia, crise e até mesmo desistência da

disputa".(32)

Sobre o inimigo (demais candidatos), é importantíssimo conhecer seu poder e suas

fraquezas, estar bem informado sobre o passado político e até usar estas informações em

momentos adequados, por exemplo, em entrevistas e debates. Resumidamente, através de

pesquisas investigativas, também é possível conhecer todos os tipos de informação sobre os

atributos dos candidatos: a personalidade, capacidade e habilidade, recursos financeiros, aliados

políticos, coligações políticas etc.. Além de alimentar um banco de dados sobre discursos,

notícias publicadas e ações políticas dos adversários.

Por último, o diagnóstico do quadro político é essencial na formulação da estratégia da

campanha. O analista deverá verificar quais os anseios da população, qual a predisposição que

ela tem para novidades, descobrir a imagem dos políticos e assim por diante. De um certo modo,

neste estágio, a avaliação das pesquisas é associada ao que está acontecendo, de forma geral, na

política, na economia e na sociedade.

Por exemplo, em 1.989 havia uma grande demanda por mudanças na sociedade

brasileira, principalmente depois do fracasso do Plano Cruzado, o que levou ao segundo turno os

candidatos que simbolizavam, de uma certa forma, possíveis inovações: Collor, como o

candidato da modernidade, e Lula, como o símbolo da negação do status quo. Todos aqueles que

tinham ligações, de quaisquer ordens, com a situação, acabaram sendo eliminados da competição,

eleitoral.

Enfim, a avaliação inicial é fundamental para a estratégia do candidato, durante todo o

processo eleitoral.

2.3 - O POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

O posicionamento estratégico está diretamente ligado às informações levantadas na fase

anterior, pois os dados obtidos anteriormente, que são também atualizados, permitem antecipar o
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posicionamento alheio, além de ocupar na mente do eleitor um espaço definido ou que ainda

pode ser preenchido.

Mais uma vez, Collor pode ser o exemplo de posicionamento estratégico: ele percebeu,

através das pesquisas, que bastava preencher na mente dos eleitores o espaço deixado pelos

políticos tradicionais, pela questão da moralização e pelo crescente descontentamento com o

governo Sarney. "Collor utilizou o atalho mais curto para a mente do eleitor. Foi o primeiro a

chegar e incorporar o perfil desejado. Posicionou-se como o novo, o renovador, entrincheirando-

se de forma a defender sua posição de líder. Lula, por sua vez, chegou depois para dizer 'eu

também tenho esse perfil'. Mas um pouco tarde para ocupar um espaço já preenchido".(33)

A idéia do "caçador de marajás" apenas foi a tradução, por um estrategista competente,

do que estava na mente dos eleitores. Justamente, competência na interpretação das pesquisas,

realizada pelos estrategistas do campanha do Collor, mostrou o posicionamento estratégico e as

atitudes que ele deveria assumir para estar em sintonia com os desejos sinalizados pela

população. Claramente, as pesquisas de mercado, com fins de posicionamento estratégico,

preocupam-se em determinar quais são os espaços vazios na cabeça dos eleitores e quais os já

ocupados por adversários.

Os estrategistas devem conhecer os temas que preocupam o eleitorado, quais

características a população espera de seu governante e quais os defeitos e qualidades que a

população atribui a cada candidato. Tudo para descobrir os nichos de mercado, com

possibilidade de crescimento e posicionamento do mercado. Além disso, antes do

posicionamento estratégico, o candidato deve saber qual a posição do eleitorado em relação aos

governos federal, estadual e municipal, buscando a posição que melhor o aproxime do que

esperam os eleitores (respeitando, porém, os limites impostos por suas características políticas).

Por outro lado, o posicionamento estratégico deve ser elaborado não só em função das

pesquisas, mas também sobre as expectativas que temos sobre o que os outros candidatos irão

realizar durante uma campanha. O posicionamento estratégico deve definir quais as áreas em que

serão concentrados os esforços de campanha; quais os critérios adotados (já que podem ser

ideológicos, conjunturais, etc.) para serem utilizados como "bandeiras" de campanha e

aproximar o eleitorado; qual o comportamento do candidato em relação aos adversários, pois

pode ser de ataque, polemizando sempre que possível, ou adotar a neutralidade, ignorando os

demais candidatos; e por último, escolher os temas que a campanha irá abordar, tentar sintonizar
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o discurso do candidato com as preocupações do eleitorado ou, pelo menos, com o segmento do

eleitorado que foi escolhido como público-alvo. É importante ressaltar que o posicionamento

estratégico estará constantemente presente no restante da campanha, já que ele pode ser

redefinido no decorrer da disputa eleitoral.

2.4 - TÁTICA E MEIOS UTILIZADOS

Na fase tática predominam as ações eleitorais e a comunicação propagandística: é a fase

do confronto propriamente dito, analisando as ações e as reações dos candidatos para obter

resultados mais pragmáticos e imediatos. Como afirma Carlos Augusto Manhanelli, a

competição eleitoral transforma-se em uma verdadeira guerra: "Na guerra, como nas eleições, o

problema primário é conquistar e ocupar o maior número de espaços possíveis, tanto

geograficamente como nos meios de comunicação. No caso das eleições, o uso da artilharia é o

uso das mídias, outdoors, cartazes, espaços na imprensa, etc.. A infantaria é o trabalho dos

militantes no corpo-a-corpo eleitoral".(34)

O candidato deve definir quem são seus inimigos diretos e qual a postura tática a ser

adotada: ataque ou defesa. Além disso, em uma campanha com muitos candidatos existem

diversas possibilidades de ataque, o que toma essencial a descoberta do inimigo mais perigoso;

devem ser escolhidos os candidatos mais próximos nas intenções de voto ou que disputem a

mesma posição, faixa geográfica ou ideológica de eleitores; e se possível, evitar confrontos

acirrados com candidatos que possam apoiá-lo no segundo turno.

O ataque deve visar as fragilidades dos adversários junto ao eleitorado, mostrando os

defeitos dos inimigos, ao mesmo tempo em que o candidato afirma suas qualidades. Por

exemplo, caso seja possível comprovar, mostrar a incoerência entre o discurso de um adversário

e seu passado.

Um outro passo importante nesta fase é o monitoramento dos indecisos: a tática deve

estar voltada para movimentar e conquistar o eleitor indiferente, principalmente redirecionar

forças para os segmentos que apresentem maior potencial de voto, ou melhor, atribuir

probabilidade às intenções de voto dos indiferentes e obter previsões para a tendência de voto

desse importante setor do eleitorado.
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Um dos últimos movimentos, já nas vésperas das eleições, é a divulgação informal das

idéias do candidato, através de pichações de muro, comunicação boca-a-boca, realizando

palestras junto aos formadores de opinião e gerando fatos que possam chamar a atenção do

eleitorado. A "boca de urna" também pode ser considerada o ponto mais importante neste

período. O Partidos dos Trabalhadores (PT) já ficou famoso por dominar esse efeito tático,

garantindo inclusive algumas vitórias, como a da candidata Erundina nas eleições para Prefeitura

de São Paulo, em 1.988.

Caso a eleição tenha dois turnos, é importante administrar a rejeição dos candidatos. Os

votos do primeiro turno tendem a ser mantidos, o problema passa a ser os eleitores que não

tiveram seus candidatos aprovados para esta etapa. Nesse sentido, o voto útil toma corpo e os

eleitores escolhem o que tem menos rejeição, fato que aconteceu no segundo turno da disputa

presidencial de 1.989 entre Lula e Collor (Collor foi muito favorecido pela rejeição de alguns

setores da população em relação a Lula na votação do segundo turno). Os adversários passam a

explorar os aspectos de rejeição, já os ataques de caráter pessoal devem ser vistos como último

recurso, quando a derrota for praticamente certa. Ainda no segundo turno, as coligações e apoios

dos candidatos derrotados podem ser decisivas. "A partir de pesquisas de opinião e do resultado

do primeiro turno, deve-se estabelecer que temas apresentam maior rejeição por parte da

sociedade. Ao mesmo tempo, identifica-se como os candidatos em confronto são vistos diante

desses temas, radicalizando em torno daqueles que lhe sejam favoráveis. O adversário deve ser

visto como um mal maior."(35)

A comunicação é também um fator decisivo no processo eleitoral moderno. Em virtude

de sua complexidade e importância crucial para a persuasão do eleitorado, o planejamento da

comunicação está presente em todas as etapas da campanha eleitoral. Porém, definido o

posicionamento estratégico a ser adotado, é na fase tática que os estrategistas mais irão precisar

comunicar aos seus potenciais eleitores tudo o que foi "descoberto" ao longo da campanha.

Existem diversas formas de comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas,

outdoors, mala-direta, faixas, telemarketing, etc .. Assim, resta ao estrategista da campanha

estabelecer a relação custo beneficio de cada urna dessas alternativas, ou de urna combinação

delas, o que podemos analisar no desenvolvimento do marketing político no Brasil e em diversas

campanhas nacionais(36).
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3 - O MARKETING POLÍTICONO BRASIL

A história do marketing político está relacionada com o desenvolvimento da

propaganda, especificamente da propaganda política dos regimes autoritários e totalitários, como

no Nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de 1.945, as técnicas usadas no

totalitarismo foram substituídas pela persuasão.

Ainda na década de 40, uma equipe da Columbia University (Lazarsfeld, Berelson e

outros) realizou uma pesquisa após a eleição americana, Roosevelt versus Wilkie, que iria,

posteriormente, mudar profundamente as concepções vigentes sobre o processo eleitoral. Os

autores demonstraram que os fatores predominantes na decisão do voto eram sócio-econômicos e

culturais e só secundariamente, políticos(37).

Segundo Rubens Figueiredo, os Estados Unidos foram o pnmeiro país a ter um

candidato com uma campanha elaborada por uma agência de publicidade. O candidato era o

general Eisenhower, em 1.952, que contratou uma conhecida agência, a BBDO, para adaptar o

discurso do respectivo candidato às especificidades da televisão.

"Em 1.956, o marketing político já se tornava um instrumento obrigatório para uma

campanha presidencial americana. Os republicanos, que venceram em 1.952, obviamente

gostaram da brincadeira: eles reservaram cerca de 20 milhões de dólares para os profissionais da

eleição, contra 10milhões investidos pelos democratas."(38)

Em 1.960, o marketing político adquiriu contornos definitivamente modernos e a

televisão passou a desempenhar um papel crucial nas campanhas, exibindo pela primeira vez um

debate de candidatos à presidência pela televisão, com John Kennedy e Richard Nixon.

Na Inglaterra, a primeira campanha política elaborada por uma agência de publicidade

ocorreu em 1.959, a pedido do Partido Conservador. E, na França, foi em 1.965 que o candidato

Leucanuet recorreu à empresa "Services et Méthodes", responsável pela publicidade da marca

James Bond no mercado francês.

No Brasil, o marketing eleitoral chegou em 1.954 na campanha do estreante Celso

Azevedo para a prefeitura de Belo Horizonte, onde ele venceu admiravelmente um político

profissional tradicional da região.(39)
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Entretanto, o marketing político no Brasil é ainda um fenômeno recente, já que durante

os anos do governo militar o setor da propaganda especializada em eleições permaneceu

inexistente. A rara demanda da publicidade eleitoral e a existência de apenas dois partidos

políticos não-incentivaramo desenvolvimento do marketing político no país.

Com a abertura democrática a partir de 1.979, deu-se o início do mercado profissional

da propaganda eleitoral, com a presença marcante da televisão atingindo todo o território

nacional, centenas de emissoras de rádio e a expansão da produção gráfica. Assim, somente a

partir das eleições majoritárias de 1.982ô marketing político passou a ser utilizado com apoio de

profissionais nas campanhas eleitorais. Neste sentido, a trajetória política brasileira está

diretamente ligada ao desenvolvimento da propaganda eleitoral, o que podemos ver a seguir.

3.1 - CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO

No Brasil, a redemocratização de 1.945 permitiu que os partidos voltassem a existir no

país, pela primeira vez na República, de maneira organizada e estruturada em todo território

.nacional. A UDN tomou forma, o PTB, nascido dentro do Ministério do Trabalho, descobriu o

seu espaço e o PSD, que havia sido uma legenda de aluguel na década de 30, ganhou

personalidade e começou a caminhar por suas próprias pernas. Entretanto, em fevereiro de 1.965,

o Ato Institucional n° 2 extinguiu novamente os partidos, fato que originou posteriormente a

Aliança Renovadora Nacional (Arena), e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Os dois

partidos, criados dentro da hipótese de que o sistema bipartidário seria o mais estável para o

Brasil, começaram a ter vida legal em 15de março de 1.966.

Porém, o bipartidarismo acabou favorecendo a oposição. A razão disto é que o MDB,

mesmo como organização partidária instituída pelo regime militar, conseguiu canalizar toda

insatisfação popular contra o governo e seu partido (Arena), fortalecendo a oposição (40).

Mas somente com o Governo Geisel, já na década de 70, ocorre o início do processo de
",,' .'

democratização - embora a legislação casuísta servisse para frear o avanço da oposição ao regime

militar da época. Por fim, a abertura política começou a despontar com a extinção do Ato

Institucional n." 5 (o que reduziu a capacidade de manobra dos dirigentes do regime e ampliou a

presença no cenário público dos que apoiavam o projeto de normalização institucional), com a
•I'

resolução da questão sucessória (quando Geisel define o General Figueiredo como o seu
'.
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sucessor na Presidência da República) e principalmente, com a Lei da Anistia que lançou a base

da evolução do regime para uma democracia e a perspectiva positiva para o afastamento dos

militares.

A lei de reorganização partidária, de outubro de 1.979, veio permitir o realinhamento

partidário, promovido pelo Ministro da Justiça Petrônio Portella, no início do governo João

Figueiredo: a Arena virou PDS e o MDB passou a se chamar PMDB, que surgiram como os dois

maiores partidos, acompanhados pela organização de novos partidos vinculados ao trabalhismo,

PDT, PTB e PT. De certa forma, a verdadeira novidade, pelo estilo e pelo discurso, reduz-se ao

PT. O PDT e o PTB não só disputaram a sigla PTB (do multipartidarismo do período 1.945-64),

como também se organizaram em tomo de antigas lideranças trabalhistas. Mais precisamente,

a) o Partido Democrático Trabalhista (PDT) organizou-se nos estados do Sul e Sudeste,

principalmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, em tomo da liderança de Leonel

Brizola e de Saturnino Braga.

b) o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com a liderança de Ivete Vargas, obteve

judicialmente o direito a esta sigla após embate com o grupo liderado por Leonel Brizola. Sem

lideranças mais reformistas, assumiu um tom moderado de defesa do trabalhismo e estabeIeceu-

se nos estados Centro-Sul, sobretudo em São Paulo, onde obteve apoio de Jânio Quadros, ex-

presidente da República.

c) o Partido dos Trabalhadores (PT) teve origem nas greves deflagradas na virada para

os anos de 1.980 no Grande ABC, em São Paulo, e no reconhecimento de suas lideranças como

representantes de um setor da classe trabalhadora, surgiu do movimento sindical paulista e

buscou uma forma organizada e centralizada de ação política.

É válido salientar que a vinculação total do voto, de vereador a senador imposta pela

reorganização partidária de outubro de 1.979, a supressão do voto na legenda e as exigências

legais para o registro de partidos junto à justiça eleitoral, vieram apenas dificultar a participação

eleitoral de partidos menores (sobretudo os requisitos de votação mínima, nacional e por estado,

estabelecidos para que os eleitos assumissem efetivamente seus mandatos).

Mesmo a organização dos cinco partidos não foi em nada semelhante. Os dois grandes

partidos nasceram baseados na principal polaridade política do país, oposição e pró-regime, além

de herdarem máquinas partidárias nacionalmente organizadas e quadros políticos experientes,

com mais de 90% dos congressistas eleitos em 1.978. Os demais partidos acabaram se
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organizando principalmente no Centro-Sul do país; em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande

do Sul. Apenas o PT se organizou e disputou eleições em todos os níveis no país inteiro.

Olavo Brasil Lima Júnior chama a atenção para o crescimento do eleitorado brasileiro

neste período: "O eleitorado tem crescido de forma bastante acentuada: de 11.455.149, em 1.950,

passou a incluir, em 1.982, 58.871.378 eleitores. Este crescimento tem sido, inclusive, superior à

taxa de crescimento da população. Basta dizer que a porcentagem da população habilitada a

votar, em 1.950, foi de 22% aproximadamente; em 1.982, esta cifra se elevou para cerca de 46%

refletindo, simultaneamente, o envelhecimento da população e a redução da taxa de

analfabetismo."( 41)

De acordo com os resultados das eleições de 1.982, o PDS elegeu doze governadores,

diante de dez da oposição, e manteve a maior representação parlamentar no Senado.

Simultaneamente, o PMDB apontou a somatória de 19 milhões de votos para governador, diante

dos 18 milhões do PDS, resultado também comemorado devido ao tamanho e ao peso econômico

dos Estados em que fora vitorioso (como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro ).(42)

De uma certa forma, as eleições de 1.982, em decorrência das mudanças institucionais,

representam o primeiro teste eleitoral do multi partidarismo. Os dois grandes partidos PMDB e

PDS, legitimados pela vontade popular, simbolizavam os traços acentuados da continuidade

histórica com a estrutura bipartidária anterior e a extraordinária dificuldade para os novos

partidos de conseguirem implantar-se nacionalmente, mesmo tendo algum êxito regional (os

pequenos partidos, sem herança organizacional, obtiveram mais de 80% de sua votação nos

Estados do Sudeste e Sul do País, o que representou 14% da votação nacional).

Em relação às duas eleições anteriores, as eleições de 1.982 demonstraram a

cristalização de alguns padrões de comportamento eleitoral: predomínio da oposição no voto
\

urbano, especialmente nas grandes metrópoles, assim como a força em áreas rurais do partido

situacionista. Por exemplo, o PDS vence o PMDB na Bahia mas perde em Salvador. Tal fato

demonstra que, apesar das dificuldades de implantação nacional, os novos partidos passaram a
\

exercer um papel importantíssimo no futuro da Nova República.

Em outras palavras, as eleições de 1.982 demonstram a dissolução da maioria absoluta

que sustentava o governo. Nessa dissolução encontramos, de um lado, o surgimento de rupturas

visíveis na aliança desenvolvimentista, incentivando a indisciplina dos governadores, prefeitos e

parlamentares situacionistas; a oposição ao regime militar, aumentando a possibilidade da
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população em manifestar-se contra o governo; e da "volta" dos militares aos quartéis. De outro,

vemos o crescimento dos movimentos populares e de classe média, que serviu de alavanca para

os políticos profissionais ajustarem-se ao eleitorado e prepararem a campanha pelas eleições

diretas.
I

Há que se considerar, ainda, que a realização de eleições livres ajudou a gerar uma

dinâmica relativamente independente da vontade das elites políticas dominantes. Neste sentido,

1.982 foi um marco muito importante, não só pela realização de eleições parlamentares mas,

sobretudo, pela eleição direta - a primeira desde 1.966 - de todos os executivos estaduais,

decorrente de proposta do Executivo de emenda constitucional, aprovada pelo Congresso em

novembro de 1.980.

Por isso, a partir da década de 1.980 encontramos alterações institucionais fundamentais

quanto à condução da transição para a democracia, com mudanças importantes no campo

eleitoral: o projeto de transição política alterou a idéia de participação política, redimensionou o

espaço público pela revalorização do voto direto e permitiu mobilizações políticas e sociais. Na

realidade, no processo de transição política brasileira, o quadro jurídico-político foi preservado,

mas o regime foi esvaziado de seu conteúdo autoritário: os centros institucionais foram ganhando

autonomia em relação ao poder central e aumentou representatividade popular, com a

institucionalização de certos procedimentos mínimos definidores da democracia política (voto

secreto, sufrágio universal, eleições regulares, competição interpartidária, reconhecimento das

associações voluntárias e responsabilidade executiva dos governantes).

Com a Nova República já implantada, ampliaram-se as bases dos partidos, aumentou o

interesse do eleitorado pela participação política, alterou-se a regulamentação das campanhas e,

com isso, redefiniu-se a dinâmica das eleições, além de depositarem-se na atuação partidária

constituinte os rumos da democracia, da conquista dos plenos direitos de cidadania e da

superação da desigualdade social; ou melhor, podemos afirmar que este período foi marcado por

ações de caráter populista, com a condução dos planos econômicos, e ao mesmo tempo, por

esforços reais de institucionalização (como os trabalhos da Assembléia Constituinte).(43)

Não podemos esquecer que a Nova República começou sob o impacto da decepção

causada pela derrota da emenda Dante de Oliveira, que continuou alimentando a desconfiança

da população nos governantes, além de encontrar à frente inflação alta (230% de inflação ao
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ano), dívida externa (100 bilhões de dólares), desemprego, empobrecimento geral , violência

urbana e a morte de Tancredo Neves.

As eleições presidenciais de 1.989, consideradas o coroamento da transição

democrática, também aconteceram numa conjuntura extremamente complexa. José Roberto

Cabrera chama atenção para o desgaste dos partidos diante da população: "Os partidos

apresentavam-se num quadro de grande desgaste junto à população, motivado por crescentes

desilusões em torno da incapacidade de resolução de problemas sociais, associados a denúncias

de corrupção, fisiologismo e apropriação privada dos espaços públicos, amplamente veiculadas

pela grande imprensa."(44)

O autor também afirma que além do quadro de desgaste, as eleições estavam

condicionadas pela crise econômica que dificultava toda ação do governo nas áreas sociais,

contribuindo para a insatisfação popular. Mesmo com o lema do governo Sarney "Tudo pelo

social", o Estado brasileiro já se encontrava incapaz de superar a crise econômica e fiscal e

praticamente não oferecia beneficios em termos de proteção social, mesmo com algumas dessas

políticas constando na Constituição de 1.988.

Por outro lado, estas eleições ressaltaram o descompasso existente entre o sistema

partidário e o processo eleitoral, através da participação pelo voto direto, numa modalidade de

emancipação política onde predominou o caráter apartidário, simbolizado na vitória de Fernando

Collor de Mello. Desde o início, o candidato Fernando Collor de Mello ostentou a falta de

compromisso partidário como um ponto forte de sua candidatura, selo de autenticidade da

imagem de justiceiro solitário e desvinculado da classe política. Ele ressaltou a irrelevância da

questão partidária no processo eleitoral, apesar de criar um partido para sua candidatura,

enquanto Ulysses Guimarães, ao contrário, apresentava-se enfaticamente como candidato de

partido e permanecia com baixa cotação pelo eleitorado.

"A novidade da campanha de Collor não está, é bom que se frise, no fato de se

associarem a ela esquemas organizados de acesso à mídia, pesquisa de opinião, publicidade e

contatos pessoais com os eleitores. Isso acontece, em alguma medida, em qualquer campanha

majoritária. A novidade está na montagem de uma empresa político-eleitoral virtualmente livre

da moldura de qualquer organização partidária, tomando o PRN como um mero rótulo para

atender às exigências da legislação eleitoral".(45)
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No segundo turno, enquanto Lula se desdobrava para conseguir o apoio do PDT e do

PSDB, mostrando sua posição de respeito aos canais de negociações partidárias, Collor

transformou o seu isolamento em uma grande virtude, mostrando a imagem de quem não faz

acordos e que tem a possibilidade de defender os "descamisados", sem depender de partidos,

políticos ou empresários (é válido lembrar que os dois candidatos não representavam uma saída

que contemplasse, ao mesmo tempo, abertura para o exterior, desregulamentação e

democratização da sociedade. Collor voltava-se para a internacionalização da economia,

enquanto Lula lutava pela quebra dos padrões de exclusão social do Estado existente). Nas

próprias palavras de Collor: "Minha gente. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo desde

o primeiro dia desta segunda fase da campanha eleitoral. E está acontecendo exatamente o que

eu disse a vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu. Os nossos adversários do

outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de

votos ...."(46)

Podemos lembrar até de Jânio Quadros, político brasileiro marcado pelo personalismo,

pela capacidade individual de criar um estilo de conduta política, que conseguiu gerar no

decorrer de sua carreira uma imagem veiculada não apenas pela mídia, mas também por uma

rede de significações políticas fomentada por seus seguidores; ou seja, um modelo de marketing

político individual, que ainda hoje atrai e influencia vários políticos brasileiros: visual

diferenciado, elaboração de um discurso sui generis, estruturação de ações políticas

premeditadas, formulando um estilo peculiar de liderança política (o que envolvia um sistema de

autovalorização, denúncias constantes e uso sistemático da imprensa). Entretanto, todos os

recursos utilizados por Jânio Quadros eram completamente diferentes da estrutura de marketing

eleitoral criada por Collor e da sua "independência" em relação à organização partidária.

Em outras palavras, a Nova República potencializou o que se convencionou chamar de

fragilidade dos partidos políticos brasileiros: reforçou a relação de dependência do partido em

relação ao Estado, desenvolveu uma dinâmica política ao nível nacional entre a Presidência da

República e os governos estaduais, não modificou o baixo grau de identificação partidária do

eleitorado e fortaleceu a debilidade estrutural do sistema partidário, multiplicando legalmente as

legendas(47). Ao contrário do que se esperava, os partidos políticos na Nova República deixaram

de ocupar os espaços reivindicativos abertos durante o regime militar e acabaram por consolidar

um sistema político sustentado por máquinas cliente listas.
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Mesmo com as importantes diferenças entre os vários partidos, a multiplicidade de

legendas organizadas a partir de 1.985 apenas responde à necessidade, na sua maior parte, de

acomodações internas ao Congresso, divisões interpartidárias ou interesses localizados de caráter

especificamente privado. Podemos citar como exemplo o PSDB, organizado em 1.987 em tomo

de posições substantivas conflitantes internas do PMDB e, principalmente, o PRN, sigla

instituída somente para o acolhimento da candidatura do ex-presidente Collor.

A vitória de Collor em 1.989 deixou claro o quanto a Nova República desenvolveu-se

sustentada pela baixa institucionalização democrática quanto à representação, ainda

acompanhada pelo distanciamento entre o executivo e o legislativo e o potencial risco de

diminuição das bases de governabilidade do sistema diante da ausência de sustentação partidária

do executivo no Congresso (situação agravada pela baixa institucionalização de tendências e um

quadro jurídico problemático com relação à organização partidária). Os primeiros momentos

políticos de 1.990 são exemplares deste cenário (48), marcado também pelo desgaste da coalizão

de partidos de esquerda e pela confusão generalizada de propostas e posições.

Em resumo, verificamos que a estrutura da sociedade brasileira descrita acima abriu

espaço para a emergência do marketing político no país, isto é, nesse quadro de intermitência e

fragilidade dos sistemas partidários - também como consequência dos períodos ditatoriais - o

marketing passou a integrar, com uma função específica, o cenário político nacional,

especialmente na disputa presidencial em 1.989.

É importante ressaltar que existem autores que defendem uma outra interpretação do

que aconteceu nas eleições de 1.989. Entre eles, José Álvaro Moisés lança a hipótese de que a

rejeição às tradições políticas brasileiras envolve traços visíveis de uma atitude moralizante dos

eleitores diante dos políticos, assim como diante do desempenho considerado insuficiente das

instituições representativas, e constitui-se numa base indispensável para a consolidação de uma

concepção pública da vida política no Brasil(49): "Antes de ser uma sinal negativo diante da

política, a indignação moral dos eleitores deve ser vista como ponto de partida tanto para que os

políticos (os representantes populares) sejam avaliados segundo exigências públicas mais

definidas (accountability), como para melhorar a qualidade da participação dos próprios cidadãos

no regime democrático."(50)

José Álvaro Moisés também chama a atenção para o fato de que em 1.989, pela primeira

vez em toda a história republicana brasileira, a relação entre o número de eleitores e o conjunto
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da população ultrapassou a taxa histórica de 26% (até então, a mais elevada do período da

chamada democracia de massas, ocorrida entre 1.945 e 1.964) e passou para 55,6% da população

total.

Moisés interpreta esse aumento de participação, do ponto de vista formal, com uma

enorme ampliação da cidadania (mesmo que essa possa ser considerada relativa, já que a

exclusão social e econômica, presente na sociedade brasileira, se estende para o terreno onde se

definem as condições de acesso à participação): "De fato, tanto a participação eleitoral, medida

pelas taxas de comparecimento e de efetivo uso que o eleitor faz do ato de votar, como a

consolidação de valores básicos em relação à vida política, são, em seu conjunto, indicadores

bastante importantes da adesão que os cidadãos expressam ao novo regime democrático vigente

no país."(51)

Por outro lado, a partir de uma perspectiva ideológica, a grosso modo, o quadro

partidário pós-eleitoral de 1.989 deu lugar basicamente à esquerda, formada pelo PT, PDT e o

PCB, este último já em vias de transformação e decomposição ideológica, originando o PPS. À

direita, deu lugar ao PDS, caracterizado pelo "malufismo", ao PFL, composto pelo antigo

"Centrão", e ao PSD que, sustentado pelo projeto de Ronaldo Caiado, limitou-se à retomada da

UDR (União Democrática Ruralista). Ao centro, ficou o PMDB, marcado pela trágica votação de

Ulisses Guimarães nas eleições presidenciais. Na centro-esquerda, ao PSDB, com o projeto

social-democrata. E, por último, a centro-direita, que o então Presidente Collor passou a ocupar

posteriormente (após as coalizões do governo com o PFL e PTB).

O período Collor foi marcado pelo frágil apoio do Congresso, com o PFL tomando-se o

seu principal suporte e detendo vários postos importantes no Executivo Federal. Assim, o

governo se organizou politicamente aliado à direita e ainda apoiado nos governos estaduais

ocupados pelo PFL, PTB, PTR e PDS, e também ao centro, com os governos estaduais do PSDB

e PMDB, com exceção do governo de São Paulo. Entretanto, mesmo com o apoio frágil do

Congresso, o autor Marcos Nobre chama a atenção para a resistência do Congresso em aprovar a

CPI que investigou Paulo César Farias: "O processo de impeachment desabou sobre o Congresso
I

Nacional sem que este tenha sido em nenhum momento o seu motor, nem muito menos

pretendesse trazer para si a responsabilidade pelo movimento que se seguiu. Todos nos

lembramos da relutância com que foi instalada a CPI para investigar Paulo César Farias, decisão

tomada a contragosto pela maioria das lideranças políticas".(52)
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Em relação também ao Congresso, é importante ressaltar a orientação conservadora que

caracteriza as alterações da sua composição, entre fins dos anos 80 e 1.993(53).

Com o adiamento da Revisão Constitucional, o final da CPI da corrupção e

impeachment do Presidente Collor, o governo Itamar lança o Plano Econômico Real e ganha

capacidade sucessória, já que, anteriormente, o quadro político para a sucessão presidencial se

limitava à esquerda e à direita, na oposição à administração central. A escolha do PSDB em

lançar Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, como seu

candidato à presidência, concretizou a intenção daquele partido em introduzir-se no processo

eleitoral, com candidatura própria viável, potencializando, assim, os objetivos partidários de

consolidação e continuidade.

Posteriormente, a disputa presidencial estabeleceu-se predominantemente na

polarização Lula versus Fernando Henrique, através de coligações que definiram a centro-direita

e a esquerda como pólos opostos, apesar do centro e a direita apresentarem mais seis candidatos:

Orestes Quercia pelo PMDB, Leonel Brizola pelo PDT, Espiridião Amin, pelo PPR, Enéas

Carneiro pelo PRONA, A Fortuna pelo PSC e Flávio Rocha pelo PL.

Segundo a Lei Eleitoral n.? 8.713 de setembro de 1.993, praticamente todos os partidos

existentes puderam participar das eleições, desde que tivessem registro definitivo ou o registro

provisório obtido até 3 de outubro daquele ano, e que tivessem um deputado federal. Entretanto,

mesmo com a flexibilidade do quadro institucional vigente, o cenário de lideranças políticas e

partidos foi reduzido pelo encadeamento das articulações eleitorais (esse fato não ocorreu nas

eleições de 1.989, quando foram lançados 21 candidatos à presidência, dos quais 13 não

conseguiram obter 1% dos votos).

Mais uma vez, o quadro partidário para as eleições de 1.994 mostrou a fragilidade

crônica dos partidos em relação à sua capacidade de representação e articulação de tendências

ideológicas consistentes, tanto no Congresso, quanto dentro do eleitorado (que conviveu com o

embaralhamento do conjunto de opções apresentado, principalmente para o eleitor menos ativo e

informado politicamente).

Como forte exemplo de inconsistência das propostas e de indefinição dos contornos

ideológicos dos partidos, podemos citar a coligação nacional PSDB-PFL-PTB, que apresentou

Fernando Henrique Cardoso como candidato à Presidência: por um lado, esta coligação se

reproduziu em apenas 8 dos 27 estados, originando dificuldades entre níveis de organização
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partidária, nas quais a reprodução ao nível estadual não foi coerente com a alianças políticas de

nível nacional; e por outro, a aliança política realizada por FHC constituiu-se, principalmente,

dos partidos e siglas partidárias de forças políticas de centro e de direita. Essas forças políticas

são representadas essencialmente pelo PFL que, na verdade, mais do que um partido político, é o

maior foco aglutinador de lideranças da política tradicional, consolidadas em várias regiões do

país (onde o poder político é fortemente oligárquico e a organização da sociedade pela base é

precária); nesse sentido, temos que salientar que ao contrário das eleições presidenciais de 1.989,

onde o marketing político assumiu um papel preponderante em relação ao sistema partidário - no

caso da vitória do Collor -, a vitória de FHC foi sustentada especialmente pelos conchavos a

partir das lideranças partidárias, enaltecendo o peso do partidos políticos no processo eleitoral.

Fábio Wanderley Reis ressalta a importância de discutir, mesmo na segunda eleição

presidencial pós-ditadura, a questão da "governabilidade". Segundo o autor, essa coligação das

lideranças "peessedebistas" representa melhores garantias de governabilidade: "Isso se sustenta

pelo fato mesmo de tratar-se de um governo que já nasce respaldado num conjunto de forças

mais amplo e diversificado, e certamente com melhores perspectivas de vir a contar, em função

disso, com o necessário apoio parlamentar."(54)

Mesmo com as dificuldades de representação da coligação do PSDB nos estados durante

a campanha, o partido conquistou os governos das três unidades da Federação do Sudeste de

maior colégio eleitoral, ou melhor, dos estados de maior produto interno, maior população e

maior importância política; e ainda, o PSDB conquistou 42% das cadeiras na Câmara Federal (o

que toma óbvio o uso da força do Executivo estadual junto aos deputados federais de seu estado

nas "negociações" das disputas políticas). Nesse sentido, os resultados das eleições para os

governos dos Estados também favorecem o coeficiente de governabilidade.

Apesar dessas garantias de governabilidade, o segundo presidente eleito pelo voto direto

não forneceu a solução de alguns problemas essenciais no campo da organização partidária e

representação política, além de não alterar o quadro do nosso sistema eleitoral e a sua respectiva

relação entre eleitor, candidato e partido. Sinteticamente, verificamos que na trajetória da

política brasileira, a fragilidade do sistema partidário sempre foi uma constante, com uma

cidadania que sempre permaneceu incipiente e restrita, porém, a última década trouxe algumas

mudanças significativas para o jogo político, como a introdução de certos tipos de ações

mercadológicas, o que estaremos analisando posteriorente.

31

r.\ I



\ /

~
3.2 - SISTEMA ELEITORALBRASILEIROE SUAS CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS

De acordo com a tese de Scott Mainwarin, endossada por Bolívar Lamounier e Raquel

Meneguello(55), os partidos políticos brasileiros são especialmente subdesenvolvidos para um

país que já alcançou um certo nível de modernidade. De uma certa forma, o sistema eleitoral

brasileiro apresenta problemas que contribuem para dificultar os esforços de construção de

partidos políticos mais efetivos, reforçando o comportamento eleitoral individualista dos

políticos ou que tendem a enfraquecer os partidos.

Por exemplo, no Brasil, o sistema político está concentrado no ramo executivo e, mesmo

que o Senado tenha quase tanto poder quanto a Câmara de Deputados e se baseie num número

equivalente de senadores por Estado, o número de deputados não é proporcional à população, já

que há um mínimo de oito e um máximo de setenta deputados por estado; o que demostra as

grandes desproporcionalidades das eleições. Segundo Maria Campello de Souza, o sistema de

representação proporcional no Brasil foi criado para super-representar os Estados menos

populosos, que são geralmente os mais pobres, e sub-representar os mais populosos,

especialmente São Paulo(56).

Mainwaring afirma que nenhuma democracia do mundo ocidental dá aos políticos tanta

autonomia em relação aos seus partidos como no Brasil, sempre legitimados pela nossa

legislação eleitoral, que também estimula a ausência de compromisso, solidariedade, disciplina e

coesão partidária.

Essa autonomia partidária pode ser demostrada nas campanhas eleitorais, que são

conduzidas de forma extremamente individualista. Com exceção do horário gratuito na- TV,

distribuído aos vários partidos, as campanhas são financiadas principalmente por candidatos

individuais. Os candidatos podem, inclusive, agir contra seus próprios colegas de partido com

maior facilidade do que contra candidatos de outros partidos. Ao contrário de um sist~ma

majoritário, onde a rivalidade intrapartidária se limita ao período de escolha dos candidatos, a

representação proporcional com lista aberta (o sistema brasileiro) funciona ao mesmo tempo

como uma eleição primária e geral. É uma eleição geral na qual os votos partidários determinam

o número de cadeiras , mas é também como uma eleição primária na qual o eleitorado escolhe

quais candidatos irão representá-lo.
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"Um sistema de representação proporcional com lista aberta estimula uma enorme

despesa individual e a corrupção financeira nas campanhas. Um sistema majoritário distrital ou

um de representação proporcional, com maior controle sobre a lista, provavelmente reduziria o

abuso de poder econômico e a corrupção nas eleições. Um sistema de representação

proporcional, com maior controle partidário sobre a lista, reduz igualmente o incentivo à compra

de votos. Os financiadores potenciais de campanha não se inclinam a gastar recursos que têm

muito pouco efeito sobre as chances de seus candidatos, e os políticos têm um incentivo limitado

ao levantar dinheiro para suas próprias campanhas."(57)

Assim, grande parte das análises sobre o comportamento dos deputados brasileiros

relaciona a legislação eleitoral à falta da disciplina partidária. A adoção de listas abertas, as quais

permitem ao eleitor escolher os candidatos, e não apenas os partidos de sua preferência, produz

forte incentivo para que os representantes enfatizem, na campanha pelos votos, suas qualidades

individuais, no lugar de chamar a atenção para a linha adotada por seu partido ou do programa

partidário. Neste sentido, a legislação eleitoral incentiva a autonomia dos representantes eleitos

em relação a seus partidos.

Os representantes eleitos podem agir independentemente de programas, com pequenas

chances de sofrer penalidades (um político que consegue uma grande soma de votos pode violar

os programas partidários e até os compromissos organizacionais, além de poder mudar de partido

sem enfrentar nenhuma sanção). E ainda, os políticos muitas vezes mudam de partido quando

não conseguem ser indicados para posições de prestígio (como governador do Estado); ou

concorrem por um partido pequeno, no qual é muito mais fácil ganhar espaço e que toma

possível aos candidatos, dependendo do caso, assumirem cadeiras com uma votação baixa, para

logo após as eleições voltarem ao seu partido de origem. Os candidatos eleitos também podem

mudar a filiação partidária de acordo com o partido do governador, aumentando o acesso a

oportunidades de patronagem (recursos que permitem aos políticos distribuirem benfeitoriasem

seus redutos eleitorais)(58).

José Álvaro Moisés afirma que a legislação eleitoral e partidária brasileira cnou

condições extremamente permissivas para a organização de novos partidos. Embora tivesse uma

justificativa correta (facilitar a legalização de antigos partidos clandestinos, como PCB e PC do

B, de tradição comunista), a legislação abrandou tanto as exigências para a organização

partidária que, no primeiro turno das eleições presidenciais de 1.989, apresentaram-se vinte e
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dois candidatos, sendo a maioria apoiada sobre legendas de nenhum enraizamento social, apenas

objetivando utilizar-se do processo eleitoral para retirar do anonimato os seus candidatos:

"Apesar de destinadas a ampliar a liberdade de organização política, as novas normas legais

dificultaram imensamente a formação de identidades partidárias permanentes, estimulando a

volatilidade e a dispersão da lealdade ao eleitor."(59)

De uma forma genérica, os deputados federais, por exemplo, podem ser considerados

agentes maximizadores que procuram, a cada decisão de voto, obter o máximo de recursos

políticos ou vantagem formal ou informal: o voto dado de acordo com a liderança do partido

pode resultar em indicação para um cargo numa comissão; o voto dado segundo a sua posição

pessoal tem como conseqüência um crescimento junto às bases, e ainda, um deputado pode votar

de acordo com as lideranças apenas para não perder trânsito no Executivo. Podemos afirmar que

essa relação entre partidos e políticos prejudicou seriamente a possibilidade de construir partidos

mais programáticos, e contribuiu também para o imenso desprestígio público e restrita

identificação dos eleitores com os partidos (algumas mudanças na legislação eleitoral poderiam

reduzir estas distorções).

Atualmente já existe um projeto de mudança da legislação eleitoral tramitando na

Câmara de Deputados, que proíbe, por exemplo, a troca de legenda; isto é, ao trocar de legenda o

candidato deverá ficar dois anos sem concorrer no sistema eleitoral (nos países europeus, com

exceção de circunstâncias incomuns, os políticos não podem de forma alguma mudar de partido

se quiserem ser reeleitos)(60). Portanto, podemos verificar que os sistemas eleitorais podem ter

conseqüências sobre a construção partidária e sobre o relacionamento entre políticos; porém,.
existem fatores além da legislação eleitoral que atuam diretamente na organização e disciplina

partidária(61).
'\

O sistema de governo também é algo decisivo na construção partidária. O sistema

parlamentarista tem um mecanismo forte para estimular a coesão partidária; o parlamentar pode

depender muito de votar com o governo,já que ele corre o risco de ver o governo dissolvido e ter

de passar novamente pelo teste de eleições. No presidencialismo, por outro lado,

independentemente de como um deputado vota, seu partido continuará a ocupar o cargo

executivo e a tomar a maioria das decisões políticas. E ainda, nas democracias parlamentares o

processo de formação de governo depende, em primeiro lugar, do estabelecimento de algum tipo

de maioria parlamentar (absoluta ou relativa, unipartidária ou de coalizão); assim, o
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parlamentarismo pode auxiliar a neutralizar características individualistas do sistema eleitoral

mais facilmente que o presidencialismo.

Em suma, a lógica do funcionamento do nosso sistema presidencialista faz com que

praticamente tudo dependa, em última instância, da figura do presidente da República, levando a

competição eleitoral a desqualificar os partidos e a acentuar a tradição de personalização das

relações de poder. Nas eleições, os candidatos são estimulados a se apresentarem à opinião

pública como porta-vozes de si mesmos, como únicos responsáveis por seus programas de

governo e como os depositários de toda expectativa de mudança da sociedade. Geralmente os

eleitores escolhem predominantemente a figura do candidato, sendo esta uma tradição que é

perceptível inclusive na maior parte da América Latina.

Para Mainwaring, o presidencialismo também gera outros problemas que contribuem

para a formação de sistema multipartidário, fragmentado e com partidos indisciplinados. Neste

regime de governo, o presidente quase nunca tem maioria no Congresso, situação esta capaz de

criar freqüentes impasses entre o Executivo e o Legislativo, e proporcionar o imobilismo político

(como as democracias presidencialistas operam com duas fontes de legitimidade independentes -

uma para o legislativo, outra para o executivo - nada garante que o partido vitorioso nas eleições

para o executivo também o será nas eleições para o legislativo): "Os presidentes necessitam

procurar apoio em outros partidos, uma vez que o seu próprio não controla uma maioria que

poderia assegurar a aprovação das leis mais importantes. Porque os partidos são extremamente

frouxos, os presidentes podem tentar conquistar uma base de sustentação, comprando

individualmente o apoio de políticos de partidos de oposição. Isso é feito oferecendo-se posições

de controle de patronagem - que controlam os orçamentos dos estados e alguns recursos federais

- que dão apoio ao presidente. Inversamente, presidentes e ministros privam parlamentares e

governadores que se opõem a tais posições e recursos. Essa é uma prática muito comum no

Brasil, assim como no Equador".(62)

Na verdade, trata-se de um contexto multipartidário bem diferente do bipartidarismo dos

Estados Unidos, onde a maioria governa mediante um gabinete unipartidário. A minoria faz

oposição e o governo não precisa se preocupar em negociar a aprovação de suas propostas a todo

momento.

A política partidária brasileira que surgiu logo após o fim dos regimes militares foi

marcada, por seu turno, pela existência de presidentes minoritários diante de um Congresso
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partidariamente fragmentado, com fronteiras mal delineadas entre os partidos (ou parlamentares)

que apoiavam o governo e os que lhe faziam oposição. Conseqüentemente, o Executivo, que

depende amplamente de maiorias, era levado a negociar pontualmente com grupos de partidos ou

de parlamentares cujo papel de oposição ou situação era muito instável.

Por outro lado, o presidencialismo dificulta a construção de coalizões (as coalizões para

dar apoio a um candidato em uma eleição presidencial não resultam em uma base de sustentação

parlamentar tão estável quanto as coalizões para formar o governo no sistema parlamentarista).

As coalizões presidencialistas geralmente são traduzidas na relação entre os partidos que

apoiaram o presidente na campanha e o número de ministérios que lhe são atribuídos, o que pode

facilmente levar à ausência de apoio congressional estável (da mesma forma que os presidentes

são menos limitados pelos partidos, estes o são pelos presidentes).

No parlamentarismo, por exemplo, nas coalizões partidárias os próprios partidos são co-

responsáveis pelo governo e estão comprometidos com a sustentação de políticas

governamentais. Quando eles retiram o apoio ao governo, na maior parte destes sistemas, há uma

possibilidade de que, como já foi mencionado anteriormente, novas eleições sejam convocadas e

ainda é provável que a perspectiva de antecipação das eleições influencie o cálculo dos partidos

com respeito a apoiar o governo. Ou seja, a coalizão que une os partidos é vinculatória para o

período pós-eleitoral.

No Brasil, o presidencialismo tem como conseqüência o efeito inverso: "O

presidencialismo brasileiro se mostrou inimigo do fortalecimento dos partidos porque os

presidentes se vêem obrigados a depreciar o Congresso e os partidos. Os presidentes têm

incentivos para assumir um comportamento antipartido e anti-Congresso, eles são quase forçados

a procurar apoio suprapartidário e a circunscrever o Congresso' ...'. Os presidentes brasileiros

cultivaram um estilo suprapartidário. Isso se aplica mesmo àqueles que construíram suas

características políticas por meio de instituições partidárias. O fato de que os presidentes se

distanciam dos partidos, ao invés de se apoiarem neles, também tem um efeito deletério sobre a

construção dos partidos."(63)

Em resumo, na sociedade brasileira tendem a prevalecer as disputas eleitorais centradas

no candidatos e não nos partidos, e o descompromisso em relação a programa e ideologia

partidárias deixa as candidaturas "flutuantes", favorecendo, portanto, o "ajuste" político. Como

afirma Regis de Castro Andrade, o presidencialismo no Brasil é um sistema de governo do tipo
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"corporativo", isto é, em que o Estado mantém a sociedade na qual existe como um agregado de

organizações representativas de interesses particulares, desestimulando as manifestações

propriamente políticas dessa sociedade e colocando-se, através do Executivo, como mediação

obrigatória dos conflitos entre as classes e setores sociais. E ainda, a sustentação do governo nas

condições descritas envolve, principalmente, a transferência de recursos públicos de toda ordem

a indivíduos e grupos, em troca de apoio e votos (sustentando o clientelismo, fisiologismo e,

conseqüentemente, a corrupção)(64).

Podemos verificar tal fato claramente na trajetória das elites brasileiras, pOIS a

modernização econômica, introduzida por Vargas, aprofundada no período desenvolvimentista e

promovido pelos militares durante o período da Ditadura, não levou ao declínio de poder das

oligarquias regionais. As oligarquias "novas" ou emergentes, que surgiram principalmente

durante o Regime Autoritário, também seguiram o mesmo caminho das elites tradicionais; como

elites estatais, administram recursos do Estado a seu favor, tanto para troca de votos, como para

acumulação de riqueza pessoaL

O federalismo é um outro fator que influencia na limitação da disciplina partidária. No

Brasil, o federalismo trabalha contra a unidade partidária, obriga os principais partidos a suportar

maior diversidade e autonomia, e favorece um arranjo frouxo entre políticos e partidos. Isso toma

possível, muitas vezes, que as organizações partidárias estaduais adotem uma linha contrária ao

ponto de vista dominante entre os líderes nacionais dos seus respectivos partidos.

Por último, os níveis comparativamente baixos de identificação partidária e de

informação aos eleitores sobre a política também ajudam a explicar o individualismo entre os

políticos brasileiros. Na realidade, os eleitores, ao fazerem suas escolhas nas eleições

proporcionais, levam em conta, principalmente, o candidato individual e não os partidos.

Geralmente, ao escolher seu candidato para o legislativo, mais do que preocupar-se com o fato de

o chefe do executivo ter ou não maioria, o eleitor privilegia um diagnóstico pessoal dos nomes

apresentados(65).

É importante lembrar que alguns autores, como Leôncio Martins Rodrigues(66),

afirmam que, ao lado desses aspectos anteriormente relacionados (por exemplo, um extremado

personalismo e clientelismo) que tendem a deslegitimar o sistema partidário brasileiro, existe ao

mesmo tempo um certo perfil ideológico nos partidos derivado da representação de interesses

sociais relativamente bem definidos. Segundo o autor, o Brasil conjuga a existência de traços que
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tendem a deslegitimar o sistema partidário e fazê-lo pouco representativo (que foi analisado
I '.

pelos autores anteriores) a outros que tendem a legitimá-lo e a reforçar suas funções de

representação, o que depende do momento político. "Nossa hipótese é de que, considerando o

sistema partidário brasileiro, tratar-se-á de uma relação de trocas que envolverá, por um lado,

fatores de natureza clientelística e, por outro, fatores de natureza ideológica. Os primeiros estarão

orientados para a manutenção de vantagens e beneficios para a facção parlamentar da classe

política relacionados ao controle de fatias do poder estatal. Os segundos estarão relacionados à

manutenção da imagem dos partidos - ou de suas lideranças mais expressivas - junto ao

eleitorado e envolvem a questão da representação de interesses extrapartidários. Entendemos que

os dois aspectos estão presentes no sistema partidário brasileiro."(67)

Rodrigues afirma, ainda, que numerosas pesquisas revelaram que os partidos brasileiros

relevantes possuem alguma consistência e expressam, de algum modo, tendências do eleitorado e

representam interesses sociais determinados, como mostram, por exemplo, as discussões quando

da elaboração da Constituição. "É possível localizar em todos os partidos relevantes uma espinha

dorsal, um núcleo ideologico dominante que marca cada um deles em termos da ideologia e da

composição social, tal como encontramos numa pesquisa que realizamos com deputados eleitos

para a Constituinte."(68)

Nesse mesmo raciocínio, Fábio Wanderlei Reis afirma que os partidos se orientam num

eixo ESQUERDA-CENTRO-D1REITA, como já mencionado, e se distribuem por um espectro

ideológico em múltiplas gradações, fazendo apelos ao seu público. Assim, o modelo propõe que,

quanto mais claro for o apelo ideológico do partido, maior a identidade que produzirá com sua

base de classe(69). Porém, mesmo na ausência de organizações partidárias mais sólidas e

estáveis, as afinidades ideológicas se manifestam entre os partidos sempre que estiverem em jogo

questões tão importantes como aquelas votadas durante a Constituinte (estas tendências serão

retomadas mais à frente).

Em suma, podemos perceber na sociedade brasileira tendências distintas, presentes nas

análises de diversos autores, sobre o sistema eleitoral e partidário nacional que convivem

'harmoniosamente'. Porém, acreditamos que algumas delas institucionalizaram uma estrutura de

incentivo e estímulo aos políticos a terem comportamento antipartidário, comprometendo o

fortalecimento da estrutura partidária brasileira e abrindo espaço para o aparecimento de um

38



certo tipo de marketing político desfavorável ao nosso processo de consolidação democrática

(como na eleição de Collor em 1.989).

Assim, vimos que a democracia brasileira a partir da década de 80 apresenta

aparentemente uma série de "brechas" e distorções as quais permitem o aparecimento de

determinados tipos de marketing político, ou melhor, reforçam as possibilidades do marketing

político se desenvolver(70), entretanto, esse marketing político que inicialmente foi prejudicial

ao cenário democrático, nos anos 90 se toma apenas um dos instrumentos da política brasileira.
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4 - O MARKETING POLÍTICO EM AÇÃO

o marketing político é um fenômeno muito complexo, especialmente no BrasiL Isto se

deve às especificidades e peculiaridades da política nacional, se comparadas às de outras

democracias ocidentais mais consolidadas. De um lado, temos um eleitorado pouco escolarizado,

que utiliza a mídia eletrônica como principal fonte de informação; de outro, um quadro

partidário que não oferece aos eleitores referências políticas estáveis e práticas confiáveis. No

entanto, as campanhas eleitorais brasileiras, por tais peculiaridades, são especialmente

fascinantes.
Assim como nas democracias modernas, a campanha política profissional, com técnicas

de marketing e de comunicação sofisticadas, já faz parte da realidade brasileira. Hoje o país

conta com institutos de pesquisas respeitados internacionalmente e diversos profissionais da área.

O discurso político é construído dentro de formatos técnicos e os seus temas, seus conteúdos e

sua dinâmica são orientados pelos resultados de pesquisas. Ao mesmo tempo, com uma

particular e curiosa fórmula, estas modernas técnicas de comunicação e marketing convivem com

antigas práticas políticas e eleitorais que exploram os flancos da frágil cultura política e os

hábitos construídos na prática de consumo da informação de forma espetacular.

O candidato, portanto, precisa estar necessariamente afinado com as tendências do

mercado político-eleitoral no seu devido tempo, espaço, histórico democrático, dentre outros

tantos aspectos. Examinando casos antológicos de campanha eleitoral no Brasil podemos ter um

melhor entendimento das características básicas e da evolução do marketing político no Brasil: a

campanha de Celso Azevedo para prefeito de Belo Horizonte em 1.954 e a de Fernando Collor de

Mello para presidente em 1.989, como veremos a seguir, além de comentar os recursos utilizados

por Fernando Henrique Cardoso na sua campanha para presidente.

4.1 - O PIONEIRISMO: CELSO AZEVEDO'

Segundo as informações disponíveis, a primeira tentativa de marketing eleitoral no

Brasil ocorreu quando, em 1954, o deputado Magalhães Pinto chamou o publicitário João Moacir

de Medeiros (JMM) para auxiliar na campanha de Celso Azevedo para a prefeitura de Belo
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Horizonte, tornando-se o primeiro caso registrado da utilização de técnicas de marketing eleitoral

no Brasil(71).

Amintas de Barros era o grande político tradicional a ser derrotado pelo novato Celso

Azevedo. Amintas era advogado criminalista, famoso pela participação em julgamentos de

grande repercussão, populista em sua carreira política e com grande popularidade entre as

camadas menos favorecidas da população. Concorria ainda por uma coligação formada por PSD

e PTB, o que significava ter o apoio de Juscelino Kubitchek, então governador de Minas Gerais,

e Getúlio Vargas, Presidente da República. Dois meses antes da eleição Vargas suicida-se,

restando para Amintas uma fotografia, lado a lado com o líder morto, que seria usada o restante

de sua campanha.

Celso Azevedo era um desconhecido para a maior parte do eleitorado. Mesmo sendo

engenheiro, Celso não era político e não tinha experiência anterior em cargos públicos. Seu

currículo não apresentava nenhum dado espetacular e também não tinha desenvoltura para

discursar para grandes platéias.

Com menos de dois meses para disputar a eleição e dispondo de poucos recursos, o

publicitário improvisou um tipo de pesquisa para obter as informações e elaborar a estratégia da

campanha. Ele mesmo saiu pelas ruas de Belo Horizonte e coletou as opiniões das pessoas pela

cidade, ouvindo barbeiros, taxistas, líderes de diversas pequenas comunidades, dentre outros. Na

pesquisa descobriu que existiam quatro problemas principais que atingiam a população: o preço

da alimentação, a ausência de asfalto para facilitar os transportes aos bairros mais afastados do

centro da cidade, o abastecimento de água e a urgência da construção de casas populares.

A partir desta coleta de informações, o candidato Celso construiu sua plataforma

baseado nos quatro problemas apontados pela população, com propostas simples e plausíveis,

como o incentivo à pequena lavoura nas zonas rurais do município, com o objetivo de baixar o

custo dos hortifrutigranjeiros e o calçamento das ruas com material mais barato, como

paralelepípedos. Habilmente, Medeiros transformou a ausência de experiência política do

candidato em sua grande vantagem, divulgando a imagem do técnico que poderia resolver os

problemas da cidade.

Muitas vezes, Celso demonstrava seus conhecimentos profissionais para solucionar

problemas do cotidiano da população e até apelou para o lado emocional dos eleitores, já que era

o primeiro candidato à prefeitura que nascera na cidade de Belo Horizonte. A sua propaganda
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dizia: "Dê um voto de confiança para um filho de Belo Horizonte". Por outro lado, não atacou o

candidato adversário em nenhum momento e usou exaustivamente os programas de rádio,

fazendo do seujingle uma verdadeira mania, cantado em toda parte.

Dez dias antes da eleição, as pesquisas revelavam uma reviravolta: Celso detinha mais

da metade das intenções de voto, contra 30% de Amintas, o que se confirmou nas urnas. A vitória

de Celso Azevedo aconteceu por uma margem de quase dez mil votos, num universo de oitenta

mil eleitores.

Como publicitário, João Moacir de Medeiros vendeu seu produto mais uma vez; adotou

conceitos que mais tarde se tornariam comuns no marketing político, como o posicionamento

estratégico diante dos eleitores e adversários ou a campanha profissionalizada nos meios de

comunicação existentes, formando assim, um novo conceito de publicidade em política que, anos

mais tarde, estudado, evoluído e teorizado, viria a ser chamado de marketing eleitoral.

4.2 - A CONSOLIDAÇÃO:FERNANDO COLLORDE MELLO

As eleições de 1.989 tiveram uma importância histórica e um significado político

importantíssimo por apresentarem várias novidades, principalmente depois de vinte anos de

ditadura e da falta de experiência causada pela ausência de eleições livres para os principais

cargos majoritários, durante tanto tempo (nesse período o Brasil tinha 80 milhões de eleitores,

250 mil seções eleitorais e mais de 4 mil municípios). O próprio candidato Collor de Mello

afirmava: "Nós estaremos numa eleição solteira. A primeira eleição em trinta anos. É a primeira

eleição em dois turnos. É a primeira eleição em que dois ingredientes estarão presentes: o da

informática e o da mídia eletrônica. É a primeira eleição em que 85% dos eleitores que têm entre

16 e 47 anos estarão votando pela primeira vez."(72)

Comparando com os dados do IBGE(73), em pesquisa realizada na época, Collor estava

muito próximo da definição do quadro do eleitorado brasileiro. De acordo com a pesquisa, cerca'.•. / ..~.

de 70% dos eleitores que votaram, o fizeram pela primeira vez. Do total dos eleitores inscritos,

somente 29% tinham mais de 45 anos de idade, indicando forte predomínio de um eleitorado

relativamente jovem; 76,9% concentravam-se nas área urbanas e, praticamente a metade, isto é,

50,4% eram do sexo feminino; 67,8% dos eleitores pertenciam à População Economicamente

Ativa (PEA) e, desses, 2/3, isto é, 66,7% eram classificados como empregados, enquanto 25,1%
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trabalhavam por conta própria e somente 3,8% definiam-se como empregadores. A pesquisa

também mostrou que 50,6% deles tinham uma renda familiar de até um salário mínimo por mês

e somente 25% ultrapassaram a faixa de dois salários mínimos mensais; e 3/4 do eleitorado era

constituído por analfabetos ou por aqueles com apenas o primeiro grau completo.

Os dados revelavam, em síntese, que a renda na sociedade brasileira daquele período era

extremamente concentrada. Os eleitores dividiam-se quase por igual entre homens e mulheres,

com o maior contingente deles vivendo na área urbana, principalmente nas grandes metrópoles;

uma taxa superior a 2/3 dos eleitores integravam a PEA e, na maioria, eram os assalariados das

empresas privadas, das empresas públicas e do aparelho do Estado; e a maioria tinha pouco

acesso a uma informação de qualidade, tendo a cultura de massa, especialmente a mídia

eletrônica, como fonte de contato com as mudanças econômicas, sociais e políticas no País e no

mundo.

No início de 1.989 outros grupos também tentavam delinear os anseios do eleitorado

brasileiro, como Ney Figueiredo, diretor do CEPAC e um dos maiores especialistas em

marketing político do Brasil, que coordenou uma pesquisa para analisar os rumos da sucessão

presidencial. A pesquisa foi chamada de "Projeto Leader'', que tinha o objetivo de traçar o perfil

de um candidato à Presidência da República que representasse os desejos da sociedade brasileira

e verificar, entre os nomes que estavam sendo cogitados, qual deles correspondia às expectativas

dos eleitores.

O projeto foi discutido por quatro profissionais da imprensa brasileira: Boris Casoy,

Oliveiros S. Ferreira, Ricardo Noblat e André Singer, que receberam antecipadamente uma série

de pesquisas, analisaram os resultados e debateram o assunto. De acordo com as conclusões do

projeto, o clima geral deveria favorecer:

a)candidato com retórica populista, capaz de identificar problemas populares;

b)candidato com uma personalidade honesta e competente, com idéias novas e sóluções-,

inovadoras;

c)candidato "novo", sem caracterizar-se como um político tradicional;

d)candidato não associado à Nova República;

e)candidato voltado para questões relativas à justiça social, que demonstrasse

comportamento ético correto, com certos traços moralistas;
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Collor não foi apontado como o possível vencedor. Na verdade, Collor foi uma surpresa

que só apareceu em primeiro lugar nas pesquisas de abril de 1.989, porém, o resultado da

pesquisa favorecia demais o mesmo, já que ele conseguia capitalizar os desejos da população

brasileira em prol de sua candidatura. Collor detectou como nenhum outro o que se passava na

sociedade brasileira e, principalmente, na mente do eleitorado, para se transformar no candidato

mais do que "ideal", como comenta Gilberto Velho: "Assim, Collor de Mello se encaixa como

uma luva dentro deste universo de heróis salvadores. Estes, insisto, encontraram terreno

particularmente fértil em período de crise, deprivation, anomia, desorganização, como

assinalaram diversos autores. Sem dúvida a comunicação de massa, sustentada por interesses

específicos, reforça as tradições, maquilando e elaborando a figura do herói salvador. O estilo

jovem guerreiro sendo acentuado, viagens de jatinho, aparições súbitas, sugerindo o dom da

ubiqüidade, o ar de vítima/mártir ameaçado - 'não me deixem só' -, tudo isso formulado com

maior ou menor grau de cálculo e deliberação, concorre para a construção de personagem

extraordinário, possivelmente sobre-humano"(74).

Como nenhum outro candidato Collor personalizava mil Imagens, o que ele tentou

manter até depois de eleito: esportista, intelectual, soldado que dirige jet-sky, moto Kawasaki,

carro Ferrari, avião Mirage, ultraleve, caminhão; ainda anda em submarinos, em carros de

combate militar, etc.. Sempre promovendo uma aventura, o espetáculo semanal do super-

Fernandinho. Mas, para poder usar a imagem do presidentelherói e eleger-se, contou também

com um grande projeto, designado de Projeto Presidente, que era baseado em experiências

internacionais e idealizado com o objetivo de gerenciar as informações político-eleitorais para

uma campanha presidencial, em um país continental como o Brasil.

O Projeto Presidente foi dividido em três módulos: o de Análise de Informação, o de

Atendimento ao Eleitor e o de Automação de Cadastro(75).

O módulo de análise de informação poderia ser comparado a uma central de inteligência

militar, já que era responsável por descobrir tudo sobre os demais candidatos. Muito similar a

uma verdadeira guerra, obrigava o acompanhamento de mais de 30 jornais de todo o país,

verificando discursos, pronunciamentos e entrevistas dos possíveis candidatos como Lula,

Brizola e Covas. O sistema controlava todas as atitudes dos adversários, cadastrava grandes

eventos de campanha, avaliava a presença de eleitores, comparava, auxiliava no planejamento da
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agenda do candidato Collor e cruzava resultados de pesquisas de diversos institutos, fornecendo

urna avaliação precisa de todas as informações disponíveis.

Além disso, detinha avaliações regionalizadas dos assuntos em pauta e rastreava o

comportamento da imprensa e de alguns jornalistas específicos. Enfim, o módulo de Análise de

Informação poderia ser considerado uma "fábrica de munição e informação'' à disposição de

diversos setores da campanha, principalmente à disposição dos especialistas de agenda e de

formação de imagem do candidato.

Por outro lado, a criação de um grande movimento, que permitisse juntar todos os

esforços políticos e coordenar os apoios e atividades, foi a solução encontrada pela Coordenação

da Campanha Collor para superar a falta de estrutura partidária do Partido da Renovação

Nacional-PRN (ao longo de sua carreira, Collor nunca se comprometeu com partidos. Ele passou

da Arena para o PDS - conservadores e pró-regime militar - para o PMDB, que se opunha a esse

regime, e então para o PRN) . Segundo Álvaro Lins(76), seus objetivos eram:

a)aglutinar, paralelamente ao esforço dos Diretórios partidários e das Coordenações

Regionais da Campanha, os apoios espontâneos de militância política que se dispunham a

auxiliar na divulgação do candidato Collor.

b)estimular adesões individuais, coletivas e institucionais para fortalecer o trabalho de

militância política em favor do candidato.

c)facilitar a instalação de comitês residenciais para supnr certas carências de ação

partidária, especialmente nos Estados em que não existissem Coordenações de Campanha, ou em

que se constatasse a fragilidade dos instrumentos partidários disponíveis.

d)pennitir a militância de órgãos, instituições e pessoas vinculadas a partidos com

outros candidatos e que, a despeito de apoiarem a candidatura Fernando Collor, não se

dispunham a se desvincular das legendas a que pertenciam ou a que estavam filiados.

O módulo Central de Atendimento ao Eleitor tinha como objetivo criar um canal aberto

de comunicação entre o cidadão e o candidato. Para isso, formaram uma central telefônica,

equipada com terminais de computador e moças universitárias muito treinadas, que informavam

o eleitor sobre o programa do candidato e sua agenda, cadastravam voluntários e recebiam

críticas e sugestões.

A Central, apelidada de "Falecon", começou a funcionar com apenas oito linhas

telefônicas durante doze horas de expediente diário e ao final da campanha chegou a setenta
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linhas e dezessete. horas diárias de funcionamento ininterrupto. A Central, através do

recolhimento de críticas, sugestões e consultas dos eleitores, também auxiliava na execução das

pautas dos programas, principalmente os de rádio. Ao final dos dois turnos, a Central de

Atendimento transformou-se numa eficiente central de apuração paralela dos resultados

eleitorais.

Já o módulo de Automação de Cadastro foi agregado à Central de Atendimento, o que

deu origem à Central de Expedição: um sistema informatizado que controlava desde a recepção

de telefonemas e cadastros voluntários até a 'embalagem e expedição de material de propaganda.

Por fim, a Central de Expedição auxiliou muito o PRN, inclusive durante o trabalho de

fiscalização e apuração, baseados nas centenas de milhares de pessoas cadastradas e organizadas

nacionalmente.

Resumidamente, o Projeto Presidente se transformou em uma base eficiente,

trabalhando com a absorção e tratamento de informações necessárias ao gerenciamento, controle

e condução de uma campanha majoritária, em um país com o tamanho e as características do

Brasil, "moldando" um candidato sem estrutura partidária, mas com imenso suporte tecnológico

que inaugurou um grande diferencial em relação a seus adversários e em relação às campanhas

passadas.
O Projeto Presidente fez com que Collor pudesse posicionar-se em sintonia com os

anseios da população: ele criticava os políticos tradicionais, embora não fosse muito diferente

deles; atacava os partidos políticos, mesmo que sempre tivesse feito parte de seus quadros;

colocava-se fortemente contrário aos empresários, embora fosse, ele próprio, um empresário

(atacando até a FIESP, símbolo do capitalismo no Brasil); finalmente, discursava contra a

injustiça social e "caçava marajás", já que os "marajás" foram transformados em sinônimo de

tudo de imoral que acontecia na sociedade brasileira.

Collor passou a ser, então, mais do que um crítico dos funcionários públicos, um,

verdadeiro "redentor" dos brasileiros, que detinha o poder de acabar com todos os males da

população. "A figura do 'caçador de marajás' foi unanimemente reconhecida como a chave do

sucesso de Collor - o achado de marketing que, aliado à generosa cobertura da mídia, projetou o

ainda governador, como herói nacional. O potencial dessa criação, competentemente explorado a

partir dos três programas partidários que lançaram a candidatura presidencial de Collor em
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cadeia nacional de rádio e TV, garantiu sua ascensão meteórica nas pesquisas de intenção de

voto já no primeiro semestre de 1.989."(77)

Na verdade, o slogan de campanha de Collor - "caçador de marajás" - foi elaborado a

partir de dados de pesquisas levantados exclusivamente para o marketing de sua campanha.

Detectou-se um sentimento latente do eleitorado e, ao se tornar público como plataforma

política, acabou catalisando para ele uma força eleitoral imprevisível.

Collor ainda, ao lado de Lula, posicionou-se como grande opositor ao governo Sarney e

chegou até a entregar um dossiê contendo denúncias contra o Ministro da Justiça do Governo

José Sarney, Oscar Dias Corrêa. Já que os eleitores abominavam o Governo, Collor assumiu o

papel de grande inimigo e despontou como alternativa ao status quo. Ele pregava,

convenientemente, contra o Estado e não contra a ordem social subjacente. Passou a simbolizar

amplamente a luta contra a injustiça e a exclusão, para os eleitores pobres, que aderiram em

massa à sua candidatura desde o início, e que garantiram sua passagem para o segundo turno.

Collor tornou-se, assim, o grande salvador, como afirma Francisco de Oliveira:" ...não são

simplesmente os 'miseráveis'; antes, são pobres, cuja inserção na economia e na sociedade se dá

pelas vias desinstitucionalizadas. São os que enfrentam as filas e o mal-serviço da Previdência

Social e dos hospitais públicos; o funcionário, às vezes relapso, por trás do guinche ou da mesa é

um marajá e um inimigo. São os que dependem do 'leite do Sarney' e, na falta, ouvem nas

padarias que o governo não liberou a verba e que a burocracia atrapalha. Enfrentam a

insegurança quotidiana de sair de casa às 4 ou 5 horas da manhã, sujeitos a assaltos, trens sujos e

atrasados e longos percursos. Trabalham mas não têm carteira assinada. Desesperados por uma

inflação galopante e uma perda completa de confiança política, esperam sempre um salvador

que, contraditoriamente, encastelado no ápice do Estado, pode consertá-Io."(78)

Para o público mais escolarizado, Collor reservou o discurso da modernização

econômica: abertura comercial, fim dos monopólios, privatização, aumento da competição e

internacionalização da economia (ao mesmo tempo em que ganhava votos progressivamente nas

camadas menos instruídas da população, os chamados por ele de "descamisados").

O economista Luiz Carlos Bresser Pereira questiona esse discurso de modernidade que

Collor irá implantar posteriormente em seu governo. Segundo o autor, o conceito de

neoliberalismo foi usado erroneamente para classificar as propostas de Collor(79): "A política

industrial e tecnológica que seu governo vai aos poucos estruturando, nada tem de neoliberal.
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Procurar dar um papel maior ao mercado de coordenação da economia não é neoliberalismo, é

mero bom senso, quando o Estado cresceu demais. Privatizar é uma solução óbvia quando o

Estado enfrenta uma crise fiscal gravíssima. Através da privatização o Estado pode obter recursos

que lhe permitam reduzir sua dívida, ao invés de aplicar mais recursos em atividades produtivas

que podem ser desempenhadas pelo setor privado. Liberalizar o comércio exterior é uma

providência há muito necessária na medida em que a estratégia de substituição de importações

esgotou-se já nos anos 60. Collor é chamado de 'neoliberal' devido a uma compreensão

equivocada e ampla demais da expressão."(80)

Bresser ainda explica que, apesar de Collor não ser um liberal, como candidato ele usou

a bandeira da modernidade, expressa na superioridade do mercado sobre o Estado para promover

a eficiência econômica e no compromisso de luta contra a pobreza e a desigualdade - uma

modernidade conservadora, de direita (com origens na direita oligárquica do coronelismo

nordestino e na direita burocrática-autoritária de 1.964).

Enfim, Collor notou que os eleitores não agüentavam mais ouvir falar de políticos,

empresários e partidos tradicionais. Detectou que precisava de uma imagem, de um símbolo que

o colocasse ao lado da população e que indicasse o fim de alguma injustiça e, embora Collor não

fosse exatamente aquilo que dizia ser, sua estratégia e seu marketing político foram perfeitos:

"Nos comícios, mostrados pela televisão, o espetáculo impressionante de Collor, caminhando no

meio da massa ou dirigindo-se a ela do palanque, punhos cerrados, braços erguidos num gesto de

desafio - muito mais do que o teor dos discursos, sempre curtos, cristalizou a imagem do

candidato como a força dos que não tem força, a coragem dos desalentados, a possibilidade de

salvação daqueles a quem a sociedade marginalizou e transformou em sub-homens, cidadãos de

segunda classe."(81)

Assim, Collor introduziu na política brasileira elementos novos na disputa eleitoral. Ele

fez do marketing político o seu grande cabo eleitoral, dispensando os partidos políticos

tradicionais. Na verdade, como já foi dito anteriormente, ele aproveitou esse período de

democracia recente - e de fragilidade partidária - para lançar a sua candidatura com base apenas

nos instrumentos do marketing político, o que não era usual (principalmente de uma forma tão

profissional).

Collor também privatizou a política. Ele tomou público - compartilhado simbolicamente

- o que deveria ser privado, o que pertencia a sua vida pessoal, íntima e à sua personalidade
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individual e, ao mesmo tempo, conseguia reduzir o que era pertencente ao público à esfera do

privado, como o escândalo da corrupção da LBA, depois de eleito (que se traduziu como crise

conjugal para a população). Até as denúncias de corrupção que o levaram ao impeachment

partiram de Pedro Collor, seu irmão, e de um possível drama familiar, não contido no âmbito

privado.

Como já foi comentado na introdução, esse enfraquecimento da demarcação entre

público e privado, tão anunciado por Jurgen Habermas, Richard Sennett e Michel Maffessoli,

permite a publicização do privado, passando pela privatização simbólica do público, o que, no

caso de Collor, deixou de se realizar apenas no patamar simbólico e acabou descendo à forma de

apropriação privada e material do público (de bens públicos) pertencente à sociedade

(introduzindo-o no velho esquema do Estado privatizado brasileiro). Assim, o imaginário

construído pela privatização simbólica da política em sua campanha transformou-se na

"privatização" dos bens públicos (empreendida por Collor e seus amigos, especialmente Paulo

César Farias). Na verdade, apenas apareceu a antiga tradição da política brasileira, de interesses

privados, na mesma proporção em que ruiu a imagem heróica e modemizante do presidente

Collor.

4.3 - O REDIMENSIONAMENTO: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Podemos afirmar que durante a década de 90 o marketing político passou a integrar a

política brasileira, inclusive após o período eleitoral. Conforme entrevista realizada com Augusto

Toledo, o presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos políticos que utiliza os instrumentos

de marketing político em seu governo. Conforme relatório (82), mesmo depois de eleito, FHC

contratou empresas especializadas que são responsáveis pela elaboração de relatórios sobre o seu

governo. Neste caso, a agência de comunicação Free Press analisa todas as matérias, entre

artigos, editoriais, notas, manchetes e chamadas de primeira página dos principais jornais do

país, que se referiram ao seu governo. E, a partir desse material publicado pelo conjunto da

mídia, sistematizam o quanto desta publicação recebeu avaliação favorável, desfavorável ou

neutra. Além disso, elaboram gráficos que apresentam um balanço para cada mídia, estipulando,

inclusive, o número de "ocorrências" ou o espaço ocupado em centímetros/coluna.
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No relatório com resultados para o período de 10 a 22 de maio de 1.995, por exemplo, a

análise foi favorável para o governo do FHC, considerando os seguintes percentuais: 34% do

material recebeu avaliação favorável; 20% das avaliações foram' consideradas desfavoráveis e

45% neutras.

Por outro lado, eles relacionam os assuntos que tiveram impacto positivo ou negativo na

imprensa. Por exemplo, no mesmo período, os resultados das votações das reformas

constitucionais no Congresso Nacional tiveram peso significativo no conjunto do material

avaliado e as vitórias das propostas do Governo no plenário da Câmara dos Deputados e nas

comissões específicas contribuíram para que, pela segunda vez consecutiva, as avaliações

favoráveis superassem as desfavoráveis nos jornais pesquisados. Finalmente, consideram a

posição da mídia em relação à privatização, ao gerenciamento do Plano Real e até em relação à

imagem da esposa de FHC, como podemos verificar neste trecho:

"Neste período de análise, mereceu destaque nos jornais, o anúncio dos municípios que

serão atendidos na primeira fase do programa Comunidade Solidária. Mas, o fator mais

importante para o noticiário e para o trabalho do Governo foi a disposição demonstrada por dona

Ruth Cardoso na condução da política social. Sem dúvida, além de assumir o comando do

programa social, dona Ruth começa a ser muito respeitada pela mídia, em função do trabalho que

está realizando."(83)

O relatório também sugere algumas atitudes que deveriam ser tomadas por FHC, em

relação aos meios de comunicação - no caso, a publicação de uma entrevista exclusiva. Indicam

que a sua primeira entrevista como presidente seja concedida para uma revista semanal, com

prioridade para Veja - que possui maior tiragem e alcança um público maior - para não provocar

ressentimentos nos jornais que acompanham o dia-a-dia do presidente (já que a escolha de um

jornal causaria problemas em relação aos demais).

Enfim, o marketing político passou a integrar o cenário político nacional na década de

90 mas a sua importância foi redimensionada. Como vimos anteriormente, a disputa política na

eleição de FHC foi muito mais marcada pelas alianças partidárias do que pelo uso do marketing

político, que passou a ser apenas mais um instrumento do jogo político, jogo que está cada dia

mais "sofisticado" e que conta com inúmeras ferramentas para sua elaboração. Entre elas, a

pesquisa qualitativa, quantitativa, viewfacts e diversos recursos de comunicação integrantes do

marketing político na atualidade, que veremos a seguir.
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PESQUISA QUALIT ATIVA

Para falar em marketing político é necessário pensar imediatamente em pesquisa. Como

já vimos, em uma campanha é necessário pesquisar o conjunto geral da sociedade abordada, a

vida do eleitorado e suas características. Além disso, uma campanha pode lançar mão de dois

tipos de pesquisas para balizar corretamente a estratégia do candidato: a pesquisa qualitativa e a

quantitativa.

Na política, a pesquisa qualitativa tenta relacionar o procedimento com os processos

inconscientes, como desejos, frustrações e emoções da pessoas, ou melhor, busca informações

através de um número limitado, porém representativo, de elementos amostrais, obtendo opiniões

em profundidade e destacando as razões para determinadas posições assumidas. Por exemplo,

conceitos e preconceitos, associações conscientes e inconscientes etc.. Portanto, a pesquisa

qualitativa é um recurso para entender em profundidade os critérios utilizados pelo eleitor na

emissão do seu voto.

É importante lembrar que a pesquisa qualitativa foi introduzida no Brasil de forma

efetiva, para fins eleitorais, em 1.982. A intenção era atender à necessidade de criação da

estratégia de comunicação em termos de conteúdo (o que falar para o eleitor) e forma (como

falar ao eleitor). Tudo para minimizar riscos, em uma campanha de grandes investimentos e,

principalmente, tentar compreender de forma aprofundada as emoções e motivações dos

eleitores.

O estilo brasileiro da pesquisa qualitativa é semelhante ao francês, já que utiliza

instrumentos da psicanálise, como a livre associação de idéias e com manifestações latentes e

objetivas na mente dos participantes/entrevistas. Faz uso também de técnicas facilitadoras,

cognitivas e projetivas, no sentido de não se limitar apenas às expressões verbais extraídas nas

discussões em grupo.

Segundo Rubens Figueiredo, as pesquisas qualitativas podem ser utilizadas mais de uma

vez ao longo da campanha: "Essas pesquisas qualitativas têm um timing próprio de realização. E

esse timing se divide em dois momentos: primeiro, muito antes do dia da eleição - de dez a seis

meses, dependendo do caso - e se presta à elaboração da estratégia. Segundo, durante a
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veiculação dos programas de televisão, quando grupos são formados especialmente para

acompanhar o desempenho dos candidatos na 'telinha'''.(84)

A pesquisa qualitativa também é acionada quando se tem necessidade de descobrir as

causas de algum problema específico do candidato. Por exemplo, uma campanha que apresente

um alto índice de antipatia do eleitorado pode buscar a solução nas pesquisas para saber qual a

origem do problema, tentando corrigir o seu posicionamento em relação ao eleitorado, além de

poder aprofundar a discussão sobre as questões relevantes da região em que está sendo disputada

a eleição. Por exemplo, as pesquisas quantitativas revelam que o maior problema de um

município é a educação e que a população define essa questão como prioridade. Neste caso, as

pesquisas qualitativas servem para encontrar não apenas o conjunto de deficiências no setor

(maus professores, precariedade dos prédios, dificuldade para matricular novos alunos), como

também projetar o que deveria ser feito para solucioná-las.

A metodologia qualitativa envolve duas técnicas: as entrevistas individuais em

profundidade e as discussões em grupo. Inicialmente realiza-se um estudo prévio sobre a história

política, social e demográfica do município/estado a ser pesquisado. Descobre-se também o

número de eleitores urbanos e rurais e a atuação dos partidos políticos e sua influência sobre a

comunidade. A realização das pesquisas em profundidade será, todavia, a ação responsável pelo

diagnóstico mais apurado e preciso da situação. Várias vezes, dessas entrevistas surgem materiais

que serão utilizados posteriormente na campanha, inclusive quando da elaboração de slogans e,
jingles do candidato.

Entretanto, a técnica qualitativa mais utilizada numa eleição é a dos grupos de

discussão. Ela permite identificar o que sabem e o que pensam do candidato. Nesta técnica de

pesquisa, testa-se a plataforma política do candidato, assim como os temas defendidos pelo

mesmo e os principais problemas da população; descobre-se a imagem do candidato em

diferentes segmentos sociais e qual público está em maior sintonia em relação à campanha;

conhecem-se as prováveis influências, identificando critérios que cada segmento utiliza para a

escolha do voto e como se informam; identificam-se aspirações, expectativas e frustrações da

sociedade, além da situação da vida dos participantes. Em outras palavras, a técnica dos grupos

de discussão busca identificar as motivações mais profundas do eleitorado, ou seja, por que ele

age de determinada maneira.
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Os grupos de discussão possibilitam, ainda, como técnica facilitadora, a livre expressão

e, geralmente, após uma fase de descontração, os participantes passam inclusive a estimularem-

se mutuamente, conversando e trocando informações normalmente. Esse material é analisado,

posteriormente, pela empresa especializada em pesquisa qualitativa, contratada pelo candidato,

que deverá usar as informações para potencializar sua candidatura e com isso obter um melhor

retomo, em termos de voto, da estratégia adotada.

PESQillSA QUANTIT ATIVA

Em época de eleição, a pesquisa quantitativa é fundamental para se acompanhar o

desenvolvimento do processo sucessório e não apenas como simples instrumento para aferir as

intenções de voto dos eleitores. Ela serve como um instrumento contínuo de informação sobre o

mercado eleitoral, no que se refere à análise da opinião da população e dos fatores que

influenciam a formação da imagem do candidato.

Segundo Márcia Cavallari Nunes(85), o pnmeiro conceito de pesquisa de opinião

pública surgiu em 1.824, quando Delaware Watchan publicou a primeira "enquete popular" da

história. Em 1.932, a revista The Literaty Digest enviou centenas de questionários e acabou

acertando com precisão o vencedor da eleição presidencial norte-americana. Em 1.935, George

Gallup fundou o American Institute of Public Opinion, com a intenção de conhecer melhor as

opiniões da população sobre questões econômicas, sociais e políticas. O mesmo acabou

ganhando notoriedade ao prever a vitória do Presidente Roosevelt nas eleições de 1.936, através

de alguns conceitos de amostragem probabilística.

No Brasil, o IBOPE foi o pioneiro em pesquisa. Atualmente, temos inúmeros institutos

de pesquisa de opinião que não perdem em nada para os melhores da Europa e dos Estados

Unidos, principalmente sobre pesquisa eleitoral.

Existem basicamente três tipos de pesquisa quantitativas: as de opinião pública

propriamente dita; as de acompanhamento administrativo; e as eleitorais.

As pesquisas de opinião pública buscam mensurar o conhecimento da população sobre

temas específicos como, por exemplo, privatização e, ainda, captar a opinião geral da população

sobre a conjuntura econômica, política e social, e também aferir a imagem de certas instituições,

etc .. Já as pesquisas de acompanhamento administrativo, por seu turno, enumeram os principais

53



problemas da população, avaliam o grau de satisfação com o governo do momento, o nível de

conhecimento das obras e serviços públicos realizados, entre outros.

As pesquisas eleitorais procuram conhecer as intenções de voto do eleitor a cada

momento, o grau de conhecimento e de confiança dos prováveis candidatos, as razões do voto em

determinado candidato, a imagem que a população tem dos concorrentes, enfim, as informações

dos eleitores que podem auxiliar a estratégia de marketing político (sempre monitorando a

evolução da campanha, avaliando os tópicos das diversas fases e buscando constantemente

descobrir possíveis alterações). Todavia, é importante ressaltar que é crucial utilizar cruzamentos

entre as informações obtidas na própria pesquisa, o que permite confirmar ou não suposições que

podem ser importantes para as decisões de marketing eleitoral, como exemplo, saber se a

preferência partidária do entrevistado está relacionada ou não com a intenção de voto.

Outro ponto em uma pesquisa eleitoral convencional quantitativa é a questão dos temas

a serem abordados e que têm grande utilidade para o analista-estrategista. Entre eles, podemos

citar dois dos mais comuns:

a)intenção de voto - com as pesquisas de intenção é possível saber não apenas o índice

de intenção de voto dos candidatos, como também em qual segmento do eleitorado ele é mais

votado. De uma certa forma, retratam um determinado momento político, já que refletem

exatamente aquele momento da sociedade. Por isso, é preciso fazer as pesquisas com

regularidade, para se acompanhar de perto o que está ocorrendo na campanha e se corrigir em

eventuais deficiências. Ou melhor, as pesquisas são fontes de decisão sobre estratégias de

campanha e detectam os desejos do eleitorado (transformá-los em diretrizes de campanha é um

dos objetivos do marketing eleitoral que estamos discutindo).

Outro aspecto das pesquisas de intenção de voto é que elas permitem verificar em qual

segmento .os candidatos estão mais fortes ou mais fracos. Informações deste tipo são

importantíssimas para os estrategistas, na medida em que possibilitam identificar em quais

setores do eleitorado existem problemas e em quais a candidatura, ao contrário, vai caminhando

bem.

De acordo com dados do mOPE, nas eleições presidenciais de 1.989, por exemplo,

Collor era visivelmente o candidato dos menos instruídos, encontrando forte resistência entre os

eleitores de nível de escolaridade superior. Já Lula apresentava o quadro oposto, seus índices de

intenção de voto cresciam na medida em que a escolaridade ia ficando mais alta(86).
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Um outro detalhe sobre as pesquisas de intenção de voto diz respeito ao resultado da

pesquisa. Inevitavelmente, os resultados do instituto realizador da pesquisa serão confrontados-

com números exatos, e não amostrais, quando é divulgado o resultado oficial da eleição (o que

pode legitimar a importância e a seriedade dos respectivos pesquisadores). Entretanto, não existe

modelo estatístico capaz de prognosticar com antecedência qual será o comportamento final:

exato do eleitorado mas, nos dias que antecedem a eleição, as pesquisas já revelam quem já ficou

de fora e quem continua na disputa eleitoral. Por outro lado, temos que pensar que as pesquisas

de intenção de voto são, principalmente, informações para os eleitores. Um eleitor pode desistir

de seu candidato preferencial em favor de outro com mais chances de vitória, para evitar um

terceiro candidato que ele rejeita; o que toma a pesquisa fundamental para o eleitor.

b)índice de rejeição - indica a porcentagem de eleitores que não votam em determinado

candidato em qualquer hipótese. É um indicador indispensável, já que define o potencial de voto

de cada um. Se o candidato tem 30% de rejeição, por exemplo, isso significa que sobram 70% de.

eleitores que poderiam votar nele.

Nem sempre é fácil analisar o que significa realmente o índice de rejeição. Várias vezes,

ele está associado ao grau de conhecimento do candidato. Os que são desconhecidos pelo

eleitorado podem ter um índice de rejeição alto, embora isso não indique necessariamente

repulsa. Isso acontece devido à maneira pela qual a rejeição é medida (índice de rejeição é mais

fácil de ser definido através de pesquisas qualitativas).

Enfim, as pesquisas quantitativas medem também as características dos candidatos, os

problemas mais importantes para o eleitorado, a preferência partidária, a importância de apoio de

lideranças políticas importantes, razões de voto em um ou outro adversário. Portanto, mede-se.

tudo aquilo que é importante para a definição de estratégias de campanha.

Concluindo: no Brasil, as pesquisas de opinião política estão cada vez mais sendo

utilizadas e os institutos de pesquisas caminham para uma especialização e profissionalização

cada vez maior na área política, o que faz com que os usuários de pesquisas, principalmente em

campanhas políticas, tenham um caminho mais curto e seguro para o objetivo proposto.
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VIEWFACTS

o viewfacts é mais um instrumento de pesquisa que pode ser utilizado nas campanhas

políticas. É uma técnica originária do Canadá que passou a ser utilizada no Brasil a partir de

1.992. Originalmente, o viewfacts era utilizado com crianças que têm dificuldade em verbalizar

suas preferências, analisando os porquês da maneira de avaliarem, de modo particular, aquilo que

vêem. Foi através deste método que se descobriu que as crianças adoram ver gente vestida de

bicho, o que mais tarde permitiu o desenvolvimento de uma das mais famosas séries de televisão:

Vila Sésamo.

De acordo com o procedimento, reúnem-se em uma sala cerca de cinqüenta eleitores,

com perfis semelhantes, definidos em função dos objetivos da pesquisa (normalmente, eleitores

com baixo nível de instrução, que representam o grosso do eleitorado). A cada um deles é dado

um aparelho parecido com um controle remoto, onde é possível teclar, instantaneamente, qual é a

avaliação que cada um faz do que vê um monitor de vídeo. Se teclam "a", é porque gostam

muito; "b" um pouco; "c" são indiferentes; "d" não gostam muito; e "e" odeiam o que estão

assistindo.

Essas avaliações podem ser feitas a cada segundo, dependendo da vontade dos eleitores

e, à medida que as avaliações vão sendo tecladas, um computador agrupa os dados e cria um

gráfico, que reflete o grau de satisfação global, a cada momento. Assim, é possível saber, num

programa eleitoral, quais as partes que agradam mais ou menos o eleitorado do programa exibido

ou as formas de se falar e a postura desejada pelo mesmo em relação ao candidato.

Com o viewfacts é possível reunir, por exemplo, um grupo de cinqüenta empresários

numa sala e, em poucas sessões, perceber o porquê de determinado candidato não ter aceitação

neste segmento, corrigindo rapidamente seu programa de televisão. Assim, este recurso pode ser

utilizado como uma espécie de radar de aceitação dos programas e das peças publicitárias de

uma campanha, inclusive testando qual a melhor postura/imagem do candidato.

É importante lembrar que este método é mais ágil em relação às pesquisas qualitativas

convencionais e pode ser complementado por elas. Fornece a possibilidade de verificar

eletronicamente os pontos altos e baixos de um programa e aproveitar a reunião dos entrevistados

para discutir o assunto, ou seja, com o viewfacts é possível testar e colocar no ar a melhor forma

de propaganda ou a melhor alternativa dentro da estratégia concebida e ainda, testar as formas
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através dos quais o candidato deverá passar a sua mensagem e as vantagens de se adotar

determinados comportamentos no vídeo. No caso das grandes jogadas de campanha, na última

fase, uma avaliação prévia com o viewfacts pode, por exemplo, determinar a vitória ou a derrota

do candidato.

RECURSOSDECO~CAÇÃO

De uma forma geral, as indústrias nacionais de comunicação de massa na América

Latina desenvolveram-se e consolidaram-se, em graus relativamente parecidos, durante os

regimes militares. No Brasil, foram concretizadas políticas públicas autoritárias de comunicações

que, ao optarem por modelos de radiodifusão majoritariamente comerciais e privados, impediram

o acesso e a participação da grande maioria da população e possibilitaram a concentração e a

oligopolização da mídia. No momento, final da década de 90, recentes decisões na formulação

das políticas públicas brasileiras, como a quebra do monopólio do Estado na área de

telecomunicações e a possibilidade de participação direta de grande capital internacional, estão

levando à crescente oligopolização do setor de comunicações pelos grandes conglomerados

mundiais.

Entretanto, temos que concordar que, no campo da comunicação política, a introdução

do rádio e da televisão (mídia eletrônica), de uma certa forma, viabilizou a participação popular.,

enquanto que no passado, somente as pessoas que freqüentavam comícios, sindicatos ou

associações tinham acesso à informação política. Hoje, qualquer cidadão pode tomar

conhecimento do que acontece na política em todo o país. Em outros termos, a televisão faz com

que milhares de pessoas sintam que, mesmo não participando da atividade político-partidária,

podem influenciar as questões de ordem política e governamental.

Atualmente um candidato não necessita apenas da estrutura de um partido, da forma

como precisava nas década de 40 ou 50, mas também da constituição de uma nova estrutura de

comunicação que lhe possa oferecer recursos tecnológicos para a ocupação de espaços

disponíveis nas mídias. Como afirma Manhanelli: "A mídia está substituindo os partidos

políticos no que diz respeito à sua organização e atuação nas campanhas eleitorais, tornando-se o

principal canal de comunicação para o eleitorado e um meio de organizar o público na votação.

Conseqüentemente, cresce cada vez mais o número de candidatos que têm uma postura política
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não partidária, e o voto em candidato de diferentes partidos em eleição conjunta, toma-se um

fenômeno comum. "(87)

Em campanhas eleitorais os meIOS de comunicação são usados para aumentar a

quantidade de votos de um candidato e as conseqüências dos meios de comunicação nas

campanhas são indefiníveis, provocando resultados imprevisíveis. Cada veículo tem uma

linguagem muito específica e única.

No caso do rádio, a sua audiência é praticamente equivalente à da televisão e tem

cobertura praticamente universal, atingindo um índice que supera mais de 90% da população

com mais de 15 anos, e ainda, em alguns segmentos da população, sua audiência consegue ser

extremamente significativa. Sem dúvida, toda conceituação de um programa político para rádio

deve seguir a linha geral de marketing e da comunicação da campanha como um todo e o que

define essa linha é a pesquisa.

Outro componente fundamental para a orientação da formatação do programa de rádio é

o tipo de candidato com o qual se está trabalhando, em função de sua personalidade e do tempo

disponível para realização da campanha. Por exemplo, nas eleições municipais de 1.992 no

município de São Paulo, os vereadores mais votados foram dois radialistas (primeiro e segundo

lugar): Nello Rodolpho Giongo Filho e Gilberto Nascimento Silva. Ambos tinham programas de

rádio com grande audiência, especialmente entre as camadas de baixa renda, há mais de um ano

no ar. Gilberto Nascimento tinha um programa na Rádio Evangélica Morada do Sol, enquanto

Nello Rodolpho mantinha um programa na Rádio Globo - o que pode indicar a forte relação entre

a presença no rádio e a possibilidade de se construírem carreiras políticas.

É importante lembrar que as concessões para a exploração de emissoras de rádio, o que

também aconteceu com a televisão, foram tradicionalmente distribuídas a partir de critérios

meramente políticos. Os méritos técnicos e de conteúdo de requerimentos de concessões não

contaram muito, sendo o critério de lealdade política ao governo, pelo solicitante, a maior

exigência e principal quesito de habilitação.

No caso da televisão, o primeiro político a fazer uso racional da televisão como um

eficiente cabo eleitoral foi John Kennedy, em 1.960, nos Estados Unidos. Ele apenas deu início

ao domínio do meio televisivo; Ronald Reagan, um exator, na campanha de 1.984 para

presidente, mostrou-se espetacular na utilização da televisão.
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No Brasil, a pesquisa "Cultura Política e Consolidação Democrática" realizada pelo

CEDEClData FolhalUSP, verificou que 86% (1.989) e 89% (1.990) dos entrevistados declararam

que todo conhecimento adquirido sobre política acontecia via televisão. O mesmo ocorria nos

Estados Unidos, onde a televisão era assistida durante duas horas ou mais por dia, por oito dentre

dez pessoas, além de possuir a maior credibilidade dentre as fontes de informação(88).

Para Lúcia Avellar, a " ...televisão mudou o estilo das campanhas eleitorais, deslocando

para ela o seu ponto mais central. Esse estágio se deu à medida que a política de massa e a

televisão foram se tomando intrinsecamente ligadas, recriando a própria forma do discurso

político"(89). O sistema político passa a funcionar sob princípios que transformam a conduta do

homem público: tudo começa a acontecer através do marketing político. Em primeiro lugar, o

poder político nos "bastidores" é dominado por articuladores de campanha que se concentram

em poucos políticos a promover; segundo, o patrocinador político (corporações, indivíduos,

grupo de interesse) colhe os mesmos lucros e beneficios que um empresário moderno de sucesso

e por último, todos os esforços do patrocinador são direcionados para um candidato vendável,

comercializáveI. Com isso, passa a existir na campanha política a mesma lógica do "estrelato",

até na exibição dos próprios candidatos: quanto menos aparecem para o grande público, mais a

sua aparição se tomará uma ocasião especial, com maior impacto e maior audiência. O político

se toma uma estrela, cuidadosamente promovida com valores pessoais expostos para o público

de forma confiável e atraente.

Para ilustrar, a eleição presidencial de 1.989 foi um evento rico naquilo que podemos

chamar de "espetacularização" da política, ou melhor, tem um forte poder elucidativo da

complexa interlocução entre mídia e a política. Collor de Mello montou sua campanha com um

forte esquema de promoção, que certamente teve peso no resultado da eleição: "Fernando Collor

de Mello, cinco meses antes das eleições já estava em primeiro lugar nas pesquisas e sem

qualquer programa político. Se elegeu (sic) através de uma agência e uma produtora de vídeo

capaz de colocar até trinta equipes de gravação na rua simultaneamente. Fez um kit de

publicidade, com todas as peças da campanha e um manual onde explicava como usar a marca

'Collor"'. Em junho de 89 preparou e expediu vinte mil kits, gastando mais de NCz$ lmilhão

(valores da época) na operação, segundo José Álvaro Moisés(90).

Collor também não apareceu na maioria dos debates televisivos, para não desgastar

demais sua imagem, mas conseguia transmitir através da sua campanha o "padrão Globo" do
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homem jovial, forte e bonito. Durante toda sua campanha, o candidato utilizou exaustivamente

todos os recursos de mídia eletrônica e de pirotecnia audiovisual para realçar o binômio

juventude-modemidade(91 ).

Em especial, Collor desenvolveu todo um discurso melodramático em seus programas

eleitorais na televisão. Através de recursos audiovisuais, que eram permitidos pela legislação da

época, tentou convencer o público espectador de que a sua versão da conjuntura política era a

mais realista do que a dos seus concorrentes, de que os problemas destacados pelo seu discurso

eram os principais problemas existentes," que determinados "inimigos políticos" eram os

verdadeiros responsáveis pela existência desses problemas e que ele era o líder adequado para

resolvê-los. No segundo turno, muito mais do que no primeiro, abriu caminho para o incremento

da percepção dos eleitores em termos dramáticos e personalizantes, na forma de dramas cheios

de suspense, um confronto entre "heróis" e "vilões", tomando a sua campanha ainda mais

interessante para o público - as acusações feitas por seu programa acerca do caráter "anti-

nacional e subversivo" da candidatura de Lula constituem apenas um dos exemplos dos

melodramas instalados na televisão.

Para efeitos de propaganda eleitoral, a tentativa de ativar sentimentos em prol de um

candidato ou os temores pela vitória de um adversário são princípios tomados como verdades

absolutas. É importante ressaltar que a televisão aproxima muito sua linguagem ao cotidiano dos

telespectadores. No caso do Brasil, um dos aspectos da mídia televisiva, já apontado por vários

analistas, diz que, mais do que em qualquer outra parte do Planeta, a programação da TV, em

particular das novelas, incorpora em sua narrativa, de forma explícita, fatos da vida quotidiana,

inclusive fatos da vida política. Essa fidelidade ao cotidiano faz com que inúmeros eventos

políticos concretos sejam tratados nas novelas brasileiras de forma direta, expressando posições

políticas claras e muitas vezes equivocadas.

Na atualidade, a TV consegue alterar comportamentos, acentuar ou reverter tendências,

ditar modas, colocar e retirar assunto de discussão. Ela constrói e destrói a imagem das empresas,

de pessoas ou de candidatos, como aconteceu na campanha do Collor: fez um ilustre

desconhecido virar personalidade nacional em pouco tempo, provocando o sucesso, na eleição,

ou o fracasso, através do acompanhamento do impeachment(92). Ela influencia diretamente na

formação da imagem do candidato, o que se dá de maneira irracional, ilógica e emocional.

Mesmo assim, vários autores concordam que é mais fácil aproveitar e canalizar atitudes
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preexistentes no universo cultural dos indivíduos, do que propriamente criar novas atitudes que

dependeriam da adaptação a padrões culturais capazes de, em alguma instância, gerar

sentimentos de reprovação. Por exemplo, a roupa que o candidato usa deve estar de acordo com o

cargo que pleiteia; a forma como se expressa, de acordo com o eleitorado a que está visando, e

assim por diante.

A televisão faz parte da sociedade, influenciando e sendo influenciada, representa as

contradições dessa mesma sociedade; ela apropria-se de diversos elementos culturais,

transformando-os em produtos distribuídos em escala industrial, consumidos a domicílio, e

ainda, amplia e reproduz os valores sociais (podemos afirmar que a nossa sociedade opera com

uma multiplicidade quase infinita de símbolos e significados que convivem, nascem e morrem

velozmente num imaginário social mediado pela televisão). Como afirma Lavareda: " ...a

estrutura dos mass media, em especial a televisão, tem sido unanimemente apontada como causa

importante da modificação das relações entre os indivíduos e a cena política. A televisão é

avaliada como flanqueadora vitoriosa do papel de mediação desempenhado pelas organizações e

pelos sistemas partidários até meados deste século. E é grande a parcela de responsabilidade que

lhe é debitada no processo de esmaecimento dos vínculos de identificação partidária que tem

lugar em praticamente todas as principais democracias."(93)

Em uma campanha eleitoral, a força da televisão assume proporções avassaladoras;

muito das grandes mudanças no período eleitoral acontecem em decorrência da televisão,

daquilo que é veiculado no horário eleitoral gratuito. Não existe comício capaz de reunir mais de

oitenta milhões de eleitores, o que através da TV é perfeitamente possível; por isso, é no

programa eleitoral gratuito que fica a maior parte dos recursos dos candidatos, que devem usar

justamente a televisão - depois de conhecer os desejos e as necessidades do eleitor através de

pesquisas - para formar uma "imagem" emocional e afetiva que faça com que se admita que ele é

a melhor opção e irá atender às necessidades de cada eleitor.

Por outro lado, com uma massa de eleitores pouco escolarizados e sem acesso a jornais

e revistas, cresce admiravelmente a força da televisão - a incorporação política do eleitor não

correspondeu, em definitivo, a uma incorporação econômica. É justamente através do horário

eleitoral gratuito, que todos os candidatos passam a ser conhecidos por todos os eleitores. Como

foi afirmado anteriormente, é muito comum que candidatos "donos" de partidos inexpressivos se

candidatem a cargo majoritário para depois tentar uma candidatura proporcional (vereador ou
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deputado) na eleição seguinte, o que muitas vezes dá resultado. E ainda, em nenhum outro

segmento da mídia ocorre a concentração de propriedade verificada no setor televisivo. Quatro

redes privadas controlam quase a totalidade do mercado, sendo que a grande líder, a Rede Globo

- quarto império de comunicação no mundo - alcança taxas de comunicação de até mais de 70%,

com influência sobre a formação de opinião no país amplamente reconhecida.

Para otimizar esse recursos, alguns autores produziram modelos de comunicação, entre

eles, Abraham Moles(94) que propõe modelos assumidamente aproximativos e que podem ser

utilizados pelo estrategista de comunicação:

a)modelo demagógico - propõe a necessidade de transformar as mensagens, dando-lhes

um formato simples, sem ofender a ninguém, e tentando agradar a todos. Não se deve exigir

nenhum esforço de memória do público, o que toma necessário repetir sempre os temas a serem

fixados. Nenhum quadro dura mais de seis a oito segundos e a estrutura da programação é

fracamente articulada e muito eclética.

b)modelo dogmático - consiste em orientar os programas com base em valores

estruturados, a priori, como nos programas religiosos, com o objetivo de formar um público

específico e supõe uma ação de efeito cumulativo e de longo prazo.

c)modelo culturalista - valoriza a informação objetiva e pretende formar públicos

específicos com base nas demandas por cultura.

d)modelo genérico - tenta fundir os modelos anteriores em uma única proposta. No caso,

esses modelos são combináveis num programa de marketing eleitoral na televisão: "A agilidade e

variedade de imagens do modelo demagógico (video-clips, animações, música incidental,jlashes

e panorâmicas de campanha) associadas a certos parâmetros ideológicos dogmáticos (aparece

basicamente no discurso sobre o perfil do partido e com uma roupagem de seriedade cultural e

objetividade de informações, como é fácil notar na utilização de simulacros de programas

jornalísticos dentro dos programas eleitorais). Formar um público sem perder os demais públicos

da campanha e criar uma onda de opiniões universalizáveis o suficiente para vencer a

competição ..."(95)

Enfim, em nenhum momento o estrategista da campanha pode esquecer que a mídia é a

tradução da estratégia de comunicação para o eleitorado. Esses recursos precisam ser utilizados

de maneira apropriada, como forma de convencer o eleitor a votar no respectivo candidato.
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4.4 - UMA VISÃO EM PERSPECTIVA

Podemos perceber no Brasil, a partir do final da década de 80 e, especialmente, na

eleição presidencial de 1.989, o surgimento de um processo de "espetacularização" da política,

onde a disputa política passou a ser encarada como um comércio de imagens, ou melhor, de

personalidades públicas, construídas para o consumo espetacular pelo público. Nesse contexto,

agravado pela fragilidade partidária aqui instalada, as instituições mediadoras do contrato

representativo, como os partidos políticos e até mesmo o voto, declinaram em proveito de outras,

intermediárias da simulação política, dentre as quais podemos destacar as empresas de

consultoria de marketing político e as pesquisas de opinião pública.

Percebemos, entretanto, que tais fenômenos tiveram uma ocorrência pontual, função da

conjuntura própria da época e que não se sustentaram, como modelo imperativo, ao longo da

década de 90. A vitória de Collor nas eleições presidenciais de 1.989 surpreendeu os analistas

políticos, principalmente por ter ele, à época, uma biografia pouco significativa e que não

contava com o apoio de partidos políticos, movimentos sociais importantes ou lideranças

políticas nacionais.

De uma forma sintética, Collor usou com eficácia os recursos da mídia e do marketing

político: levantando a bandeira de moralizador do país, assumiu o papel de defensor dos

interesses das massas de "descamisados", desassistidos pelo poder político corrupto e por uma

ordem social excludente. Para construir essa imagem, ele contou com amplo apoio de várias

empresas de comunicação, em especial das organizações Globo e, desta forma, conseguiu

catalisar, em favor próprio, o forte desencanto que predominava no Brasil com relação à política,

aos políticos em geral, e ao governo do Presidente Sarney, em especial (personificação da

incompetência e da corrupção brasileira). Durante o segundo turno, acrescentou ainda à sua

bandeira, a de defensor dos "humildes" contra os "poderosos", a bandeira de mantenedor da

Ordem Nacional e a última saída contra a forças apátridas da subversão (encarnadas por Lula).

Collor buscou, com êxito, concentrar a atenção do público sobre a sua personalidade,

"impondo" os seus valores e as suas concepções políticas, respectivamente. O contexto de sua

atuação deu-se principalmente na televisão e não mais nas ruas, tornando-a o espaço por

excelência da manifestação política, sendo auxiliado pelos recursos de marketing político

necessários para a produção e divulgação da aparência que lhe proporcionassem uma imagem
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positiva diante dos eleitores. A construção do "caçador de marajás", do herói nacional, traduz

inclusive o aparato da tecnologia da construção de imagens políticas, o que não foi inventado por

ele, mas apenas bem utilizado.

Enfim, podemos afirmar que Celso Azevedo - em 1.954 - e Fernando Collor de Mello-

em 1.989 - introduziram no cenário político nacional alguns componentes essenciais para o

desenvolvimento do marketing político. Ambos utilizaram pesquisas, elaboraram estratégia de

campanha e usaram os veículos de comunicação disponíveis para criarem uma imagem positiva

junto ao eleitorado, mesmo sem o apoio de um partido forte ou tradicional (fato que não se

repetiu na vitória de Fernando Henrique Cardoso). Eles profissionalizaram suas campanhas

através dos recursos existentes, o que não era costume entre os políticos brasileiros.

Collor, principalmente por sua campanha ser mais recente, usou e abusou de pesquisas

qualitativas, quantitativas e todas as demais ferramentas de campanha existentes, ou melhor, ele

superestimou o peso do marketing político em relação aos partidos políticos e diante das alianças

políticas tradicionais. É importante lembrar que esta atitude não foi compartilhada por Luís

Inácio Lula da Silva na disputa pela presidência em 1989, até então o Partido dos Trabalhadores

enfatizava principalmente a importância do partido e do discurso político em detrimento do

marketing, posição que foi revista em campanhas petistas posteriores.

Entretanto, ao contrário do que apontavam os analistas que discutem a

"espetacularização" da política e conseqüentemente todo o debate sobre os efeitos desta

"espetacularização", a política brasileira durante a década de 90 (até o momento) nos sugere uma

consolidação do sistema democrático, mesmo tendo a mídia como instrumento fundamental, e

mesmo sendo ela palco privilegiado das disputas de poder no mundo contemporâneo: Ou melhor,

podemos verificar algumas tendências na política nacional que favorecem o desenvolvimento do

marketing político no Brasil, porém, tendências que também apontam na direção da consolidação

democrática e que neutralizam a força desse marketing político, o que de uma certa forma nos

permite afirmar que o marketing político foi incorporado na agenda dos políticos, mas deixou de

ser superestimado.

Em seu extenso estudo sobre cultura política, José Álvaro Moisés verifica, através da

utilização de pesquisas com a população brasileira, que "...entre o final da década passada e o

início dos anos 90, o público de massa, no Brasil, mostrou que sua orientação política caminha

no sentido de adesão à democracia".(96)
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Segundo Moisés, mesmo com a existência na tradição brasileira de uma forte cultura

antipartidarista, essa mesma cultura vem abrindo espaço - muitas vezes em circunstâncias

adversas - para uma revalorização do papel dos partidos e na própria atividade política; ou

melhor, quando colocados diante de uma alternativa fortemente antipartidarista, os eleitores

preferem claramente os partidos para exercerem as funções cruciais do regime democrático(97).

Raquel Meneguello também faz algumas considerações nesta direção(98). Para a autora,

as eleições de 1.994, devido ao seu caráter geral, reforçaram o papel das máquinas partidárias e

potencializaram, no processo eleitoral, as administrações locais, a política partidária-

representativa local e a militância partidária. Em linhas gerais, ela afirma que ocorreu um avanço

nos anos 90, dada a eleição, pelo voto direto, da segunda administração central, sem a solução,

porém, de algumas questões fundamentais no campo da representação política, organização e

atuação partidárias (principalmente porque o país continua a reproduzir os efeitos da ausência de

um sistema eleitoral adequado, que pudesse estar mais habilitado a promover uma maior

aproximação entre eleitor, candidato e partido, além de fortalecer o princípio de cidadania).

Em texto posterior, brilhantemente a autora focaliza o papel dos partidos políticos nos

governos federais, do período pós-Sã, e sugere que a dinâmica de relações entre os partidos e os

governos, desenvolvida nesse período, vem se definindo como um fator fundamental para o

processo de consolidação partidária no país. Segundo Meneguello, os dez anos entre 1.985 e

1.995 abrigam processos políticos fundamentais para a conformação do perfil e do

funcionamento do atual regime. O redimensionamento das relações entre poderes executivo e

legislativo, e o revigoramento da arena de representação e de competições políticas, constituem

alguns dos indicadores das condições para a consolidação dos partidos, promovidas pelo

desenvolvimento democrático.

As experiências de governo deslocaram para o Estado o foco básico de sustentação e de

legitimação dos partidos, ampliando as bases de desenvolvimento da organização, antes

concentradas nos vínculos sociais tradicionais. "Com a ampliação do acesso às instâncias de

decisão através de eleições diretas, um processo iniciado ao longo da transição democrática pelas

eleições para governador de 1.982, ainda no regime autoritário, estendido em seguida com as

eleições para as prefeituras das capitais, e completado com a realização das eleições

presidenciais de 1.989 e 1.994, a introdução do controle político-partidário na dinâmica do poder

executivo do período pós-85 vem colocando para os partidos um conjunto de recursos políticos
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que redimensionam as relações internas partidárias, as relações com a sociedade em geral, e com

as bases político-partidárias estabelecidas no sistema competitivo."(99)

Meneguello aponta uma outra interpretação da abordagem dominante, no sentido de

considerar também as transformações observadas no período estudado: nas relações entre os

partidos e o Estado, com aspectos do processo de consolidação partidária. Até os parâmetros

clássicos da definição partidária de Maurice Duverger ou de Giovanni Sartori, são lembrados por

Meneguello como inadequados para classificar os nossos partidos, fato confirmado inclusive por

declarações explícitas dos autores. Sustentando a tese da nossa natureza de exceção, Sartori

afirma que os partidos brasileiros realmente mobilizam eleitorados, realmente estabelecem elos

importantes, realmente desempenham funções expressivas e legítimas e realmente representam

tradições políticas, antigas e arraigadas(100).

Meneguello reage à crítica intensa e freqüente feita por vários autores, fundada na

afirmação de que o perfil partidário atual é marcado pela ausência de elementos mínimos de

organização e pela degeneração de suas funções básicas. Em suma, ao invés de considerar as

mudanças partidárias como conseqüências de uma ciclo degenerativo, ela crê necessário

considerá-las como formas de operacionalizar a dinâmica dos sistemas democráticos

contemporâneos, e que se desenvolvem em áreas variadas. Desta forma, o processo de

consolidação democrática deve ser entendido como um produto de dois subprocessos

concorrentes: o desenvolvimento das relações entre os partidos e a sociedade, e o

desenvolvimento das relações entre os partidos e o Estado.

O controle político sobre os ministérios que desenvolvem as políticas centrais do

governo federal é apontado, por exemplo, como um dos principais aspectos que definem a

participação dos partidos no governo, no período pós-85, em elemento de fortalecimento da

organização partidária. Além disso, todos os governos do período se organizam com base em

coalizões partidárias, com um alto grau de consistência ideológica.

O aspecto predominante na orientação da definição das coalizões é o aspecto partidário-

parlamentar, sendo que a sua dinâmica de formação respeita, para a maioria dos casos, o peso

partidário no Congresso Nacional. A quase totalidade das equipes do governo apresentou, ainda,

uma composição ministerial predominantemente partidária e uma certa proporcionalidade

aproximada para cada equipe, entre os ministérios obtidos por partido e as cadeiras obtidas no

Congresso - análise que reforça, portanto, a nossa argumentação( 101).
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Relacionando essa perspectiva com o marketing político, mesmo diante de um outro

referencial teórico, a formulação descrita é confirmada pelos profissionais dos meios de

comunicação e, principalmente, pelos responsáveis pela elaboração de campanhas que utilizam o

marketing político no país, conforme declarações nas entrevistas e em publicações especializadas

na área, nesta década. Mesmo reconhecendo que a racionalidade não é o principal instrumento

cognitivo que orienta a decisão do voto, eles afirmam, sinteticamente, que:

a) "um candidato não é um sabonete", e não é possível eleger qualquer pessoa, mesmo

utilizando todos os recursos de marketing político.

b) o mais importante continua sendo a proposta política do candidato, sua plataforma e

história política.

c) a vitória de Collor deve ser entendida dentro de uma conjuntura muito específica.

Mesmo com todo aparato de sua campanha bilionária e do marketing político, ele poderia perder

se tivesse que enfrentar circunstâncias econômicas, políticas e sócio-culturais distintas daquelas

que encontrou, na época de sua eleição.

d) o marketing político é apenas um instrumento que pode ser utilizado em campanhas

eleitorais. Ele não é o "lobo" que faz dos cidadãos as suas vítimas fatais. O que ocorreu na vitória

do Collor foi um fato isolado.

e) a vitória para presidente de Fernando Henrique Cardoso é conseqüência de suas

alianças políticas e do impacto positivo do Plano Real sobre a população, o que reforça o peso

dos partidos nas eleições e neutraliza a força do marketing político.

Dentre os destacados profissionais do marketing político, podemos citar Ney Lima

Figueiredo, que afirma que os veículos de comunicação têm uma importância fundamental, mas

que não são suficientes para ganhar uma eleição. "É preciso saber usar os espaços dos veículos.

Não adianta ter um espaço enorme e falar o que o eleitorado não quer ouvir. Isso porque em

comunicação, o que vale é qualidade - e não a quantidade. Uma notícia bem colocada no Jornal

Nacional, da Rede Globo, pode valer mais do que um programa de uma hora, feito sem talento e

competência. Não existem substitutos para o talento e o carisma. Quando eles estão aliados a

uma estratégia correta, as chances de vitória são grandes."( 102)

Por outro lado, Figueiredo afirma que o que aconteceu nas eleições presidenciais de

1.989 não tem mais espaço para reproduzir-se na sociedade brasileira: "...está cada vez mais

difícil de se fazer uma coisa dessas no Brasil, porque a sociedade está cobrando mais. Aquela
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história que o Boris Casoy diz, de passar o Brasil a limpo, está acontecendo, o Brasil está sendo

passado a limpo. A verdade é que nós demos um exemplo único, fizemos o impeachment do

presidente e este Congresso se reuniu para cassar seus próprios integrantes. Fala-se muito do que

aconteceu na Itália, mas na Itália houve uma disputa entre a Justiça e os políticos, o Congresso de

lá não cassou ninguém e o nosso aqui sim, o que demostra que não vai ser possível utilizar no

futuro aqueles métodos utilizados na eleição de 1.989".(103)

À parte o otimismo, não há dúvida de que o Brasil está mudando. Carlos Augusto

Manhanelli, ressalta que durante algum tempo acreditou-se que o trabalho de marketing político,

com apoio do poder econômico, seria suficiente para fantasiar um candidato e fazê-lo eleito, fato

que na realidade não acontece. "O Marketing Político tem como essência destacar as qualidades

do candidato, direcionando estratégias no sentido de alcançar o eleitorado que mais se identifique

com estas qualidades, e por outro lado, amenizar as deficiências que o candidato possua. Um

candidato consegue se eleger quando possui o dom da persuasão e convence um bom número de

pessoas de que suas aspirações coincidem com as do povo. O Marketing Político não ganha

eleições, ajuda a quem tem condições de fazê-lo, a chegar lá."(I04)

Sobre a eleição de Fernando Collor de Mello, Ricardo Carvalho afirma que foi um caso

único e que, mesmo sem uma estrutura partidária, Collor já usava os meios de comunicação em

prol de sua candidatura muito antes da competição eleitoral propriamente dita. "Digo e repito,

televisão não ganha eleição. Ela ajuda muito, mas não ganha. Aí alguém me diz: E o Collor em

89? Ele ganhou pela televisão, é a exceção que confirma regra. Ele começou a trabalhar a

televisão anos antes, dois ou três. Desde aquela histórica capa da Veja, "Caçador de marajás", ele

sentiu que era o candidato a presidente da República. Pegou o programa do Partido da Juventude

na televisão, que deu entrevista exclusiva com ele. Eu estava em Recife, nesse dia, e eu olhei e

falei: -'Puxa, esse cara vai dar samba na televisão. Forte, jovem, viril e o país precisando de

herói'. A televisão elegeu Collor".(105)

Enfim, a partir da relação entre a ciência política e o marketing, podemos enumerar três

momentos da trajetória do marketing político no Brasil:

1) período da Ditadura brasileira e anterior a ela - praticamente a inexistência de

campanhas com a utilização de todos os elementos do marketing político.

2) eleição presidencial de 1.989 - utilização maciça do marketing, substituindo os meios

institucionais do sistema eleitoral (ocupando o espaço deixado pela fragilidade partidária).
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3) final da década de 90, marketing como instrumento do sistema eleitoral - com a

ampliação de formas legítimas de participação, o marketing passa a ser usado apenas como uma

ferramenta, porém indispensável, do processo político que se consolidou no Brasil.

Portanto, ao constatarmos que: a)no plano mais geral da sociedade brasileira, o

marketing político passou a integrar, como uma função específica, o cenário político nacional,

principalmente a partir da década de 80 e; b) num plano mais específico, a emergência do

marketing político e a amplitude do seu uso no Brasil estão visceralmente ligados à intermitência

e fragilidade dos sistemas partidários que se sucederam em nossa história, fortalecemos a

hipótese inicial deste trabalho.

Verificamos que nos quadros de sistemas partidários ineficientes e de uma cidadania

que permanece restrita, certos tipos de marketing, como o que substituiu o aparato do sistema

partidário na eleição de Fernando Collor de Mello, tendem a encontrar espaços mais férteis e

fáceis para se desenvolverem. Entretanto, com a consolidação democrática e com visíveis

alterações no plano econômico, político e essencialmente cultural, o marketing político

continuou e, provavelmente, continuará presente no cenário nacional, de uma outra forma:

apenas como um dos componentes do sistema eleitoral que não pode ser ignorado e nem

superestimado. Em suma, encontramos dois momentos diversos, o primeiro, no final da década

de 80 com o marketing definindo a disputa eleitoral; um segundo momento, a partir dos anos 90

onde o marketing, em decorrência da consolidação democrática, assume proporções menores,

mas indispensáveis.

Assim, confirmamos a ressalva, já apontada anteriormente, de que a forma de utilização

do marketing político nas eleições presidenciais de 1.989 se deu como consequência da

conjuntura daquele momento, mas não voltou a acontecer, no mesmo grau e mesma intensidade,

durante a década de 90.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proximidade entre a política e a cultura atravessa caminhos já consolidados sobre o

entendimento dos valores que regem as escolhas partidárias e, principalmente, sobre as

articulações entre política e meios de comunicação. A análise dos recursos de marketing político

e demais fenômenos culturais envolvidos por esse instrumento da praxis política esteve presente

em toda a dissertação, especificamente na tentativa de relacionar a fragilidade dos sistemas

partidários e o surgimento do marketing político no país, num sentido mais amplo. Não seria

exagerado afirmar que tratamos de uma espécie de aculturação da política por diferentes vias e

interfaces, vindas de distintas vias teóricas.

Entretanto, não cabe, nos limites deste texto, uma reflexão sobre o significado mais

profundo desse diálogo ou das conseqüências desta articulação. O objetivo desta dissertação,

como já foi afirmado anteriormente, é mostrar o surgimento e as características do marketing

político no Brasil, relacionando-o com o cenário político brasileiro na última década. A partir

deste escopo, podemos verificar que a discussão sobre eleições, englobando diferentes candidatos

e partidos, mostra que os fenômenos da cultura e da política vêm sendo cada vez mais

interligados, ampliando a presença da mídia no processo político. A introdução do marketing

político no cenário nacional é um sintoma de que o fenômeno eleitoral se refere a temas e

comportamentos que não se explicam somente no plano da racionalidade ou da lógica partidária,

como vimos nas campanhas de Celso Azevedo e de Fernando Collor de Mello.

A contribuição da cultura como elemento primordial para a compreensão da política na

sociedade contemporânea coloca em cena a presença cada vez mais forte de aspectos simbólicos

que, antes de serem simples estratégias de marketing, colaboram para a própria constituição da

política. Atualmente, temos que superar as análises da ciência política ou das explicações

políticas da escolha do voto pela localização econômica do eleitor ou somente pela identificação

partidária, reconhecendo as complexidades das motivações individuais e fatores diversos, de

ordem cultural, que interferem no voto, ou seja, buscar o significado da política fora da esfera

estritamente institucional.

O Brasil, mesmo sendo um país periférico, apresenta avanços tecnológicos que o

conduziram também a novas possibilidades, abertas pela imagem eletrônica. Como sintetiza
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Arlindo Machado, as condições tecnológicas atuais ocasionaram nos produtos audiovisuais

determinadas características, em particular algumas nunca antes imaginadas, como a

"metamorfose": a edição e processamento digital que permitem alterações nas figuras e a

reelaboração das imagens, tomando formas que se distanciam cada vez mais da realidade( 106).

As preocupações com esta nova situação cultural e societária, que tem a imagem como centro,

estão presentes em vários autores, como foi analisado na parte inicial deste trabalho e

constituem, sem dúvida, um ponto fundamental da discussão sobre a cultura pós-moderna( 107).

Acho importante salientar que esta dissertação em nenhum momento teve como

intenção a discussão da importância dos partidos na atualidade e do papel a eles reservado na

consolidação democrática, que poderiam ser temas de outras dissertações, ou melhor, novos

temas que merecem ser estudados. Por outro lado, confesso que a grande motivação para a

elaboração deste trabalho partiu do "estranhamente" e desconforto que me causaram as eleições

presidenciais de 1.989, em especial, por começar a desconfiar, um tanto perplexa, de que os

partidos políticos - que constitucionalmente são os únicos veículos através dos quais a política

formal poderia ser feita - estariam se descaracterizando enquanto interlocutores entre o Estado e

a sociedade e perdendo sua legitimidade em razão das disfunções da atuação política. E, em

última instância, ameaçando as bases já precárias de institucionalidade democrática e agravando

a crise de legitimidade e governabilidade no Brasil.

Ao mesmo tempo, fui estimulada por grande preocupação sobre a utilização dos

recursos de marketing nas campanhas políticas e as suas conseqüências, ou melhor, os efeitos do

marketing nos caminhos do cenário político brasileiro, como verificamos ao longo da

dissertação. Assim, sem exageradas pretensões, tentei sistematizar e relacionar o debate teórico

da política e do marketing, na última década.

Na tentativa de ultrapassar, ainda na ciência política, os enfoques tradicionais referentes

aos modelos de comportamento eleitoral, procurei tratar o evidente crescimento do papel do

profissional de marketing político, essencialmente nos meios de comunicação, como tendo

impacto significativo no tratamento que a população passa a dar aos temas políticos, em especial

ao voto, e por ter ele, "marketólogo" político, uma forte influência sobre as informações

disponíveis e apresentadas pelos meios de comunicação.

Em outras palavras, tentei discutir algumas pontes teóricas que articulam problemas da

ciência política, das teorias de comunicação de massa e de um outro saber um pouco
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estigmatizado na área acadêmica, ou seja, do conhecimento não tão científico e até um pouco

técnico, sobre a utilização do marketing político no processo de disputa política. Vale dizer que

busquei ter em mente certos cuidados e maior atenção no tratamento deste último campo de

conhecimento, que parecia, num primeiro olhar desavisado, ter a justa pecha do grande vilão de

encadeamentos espúrios dos processos políticos no Brasil - principalmente por sua eficiência no

uso da mídia, permitido pelas democracias contemporâneas.

Mais uma vez é preciso deixar claro que apenas ressaltei alguns pontos, ou caminhos,

que pareciam ser consistentes nestas áreas de conhecimento, ao mesmo tempo em que tentei

olhar de forma menos preconceituosa e alardeada os possíveis superpoderes do marketing

político e de seus respectivos profissionais.

Acredito, enfim, ser praticamente inexeqüível a sistematização de todas as análises da

ciência política sobre o complexo cenário político contemporâneo em um único estudo, quer pela

falta de espaço, quer pela variedade de estratégias possíveis de abordagem. De qualquer modo,

concentrar o esforço de pesquisa na análise da emergência e das características do marketing

político, tal como se desenvolveu no Brasil, a partir do final dos anos 80, me pareceu uma

medida de contribuição, justa e pertinente, ao entendimento do assunto.
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Nova, n027, 1992.

(71)GRANDI, Rodolfo e MARINS, Alexandre e FALCÃO, Eduardo (orgs.). Voto é

Marketing. ..O Resto é Política. São Paulo: Loyola, 1992. p.37.

(72)COLLOR DE MELLO, Fernando. Bom Dia Brasil, Telejornal Nacional da Rede Globo de

Televisão, edição de 23/03/1990.
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Estudos do Cebrap, n026, março de 1990. p.45. O autor, nesse texto, faz uma comparação
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(75)GRANDI. R. Voto é Marketing .... p.172. Ver organograma para verificar a importância do

Projeto Presidente dentro da campanha de Collor.

(76)GRANDI, R. Voto é Marketing .... p.175.

(77)SALLUMJR., B. "Eleições Presidenciais ...". p.71.

(78)OLIVEIRA, Francisco. "O Marajá Superkitsch". São Paulo: Novos Estudos Cebrap, n026,

março de 1990.p.7.

(79)Segundo Bresser Pereira, neoliberalismo é a ideologia da "nova direita" radicalmente

contrária à intervenção do Estado na economia; ela é profundamente individualista e

pessimista a respeito da possibilidade de cooperação social ou de ação coletiva, seu objetivo

é o Estado Mínimo e o mercado é considerado perfeitamente auto-regulável a partir das

expectativas dos agentes econômicos. Além disso, para o verdadeiro liberal, a própria

política social é condenável na medida em que desestimularia o trabalho e a iniciativa

individual.
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(80)BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "O Governo Collor e a Modernidade em Tempos

Incertos". São Paulo, Novos Estudos do Cebrap, n029,março de 1991.p.5.

(81)SALLUMJR, B, "Eleições Presidenciais ...". p.73.

(82)0 relatório encontra-se no anexo 7.4. Ver também entrevista com Augusto Fonseca, item 7.2-

D. ° item 4.3 resume as idéias sobre pesquisa eleitoral contidas em: MALIN, Mauro e

FIGUEIREDO, Rubens (orgs.). A Conquista do Voto, Como Agem os Especialistas nas

Campanhas Eleitorais. São Paulo: Brasiliense, 1994. Já os conceitos psicanalíticos podem

ser encontrados em: FREUD, Sigmund Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

(83)Relatório anexo, item 7.4, p.11.

(84)PEREIRA, Hamilton; FIGUEIREDO, José Rubens; FURTADO, Júlio; HASWANI,

Mariângela; ALVIN, Max e POMAR, Wladimir. Como Agarrar seu Eleitor: manual de

campanha. São Paulo: Senac, 1995. p.71.

(85)GRANDI, R. Voto é Marketing.... Ver texto sobre pesquisa quantitativa, p.83 a 91.

(86)IBOPE, pesquisas nacionais, 1989.

(87)MANHANELLI,C. A. Estratégias Eleitorais.... p.68.

(88)MOISES, José Álvaro. "Democratização e Cultura Política de Massas no Brasil". São Paulo:

Lua Nova, n026, 1992.

(89)AVELAR, Lúcia. "As Eleições na Era da Televisão". Revista de Administração de

Empresas, n04, set/out de 1992. p.44.

(90)ROSSI, Clovis. "Amadores Ainda Fazem Marketing de Campanha". Folha de São Paulo,

edição de 317/89.

(91)Ver item 4.2 - A consolidação: Fernando Collor de Mello.

(92)FAUSTO NETO, Antônio. "A Sentença dos Medias - ° discurso antecipatório do

Impeachment de Collor". Caxambu: XVII Encontro Anual da Anpocs, 1993. ° autor

aprofunda a questão da força da mídia no processo de impeachment do ex-presidente

Fernando Collor de Mello; ele afirma que na cobertura do caso Collor, os medias não apenas

descreveram os acontecimentos, mas exerceram uma ação pública através das estratégias de

construção da própria processualidade do acontecimento.

(93)LAVAREDA, Antônio. A Democracia nas Urnas: o Processo Partidário Eleitoral

Brasileiro. Rio de Janeiro: IUPERJ-Rio Fundo, 1991. p.126. Sérgio Miceli chama atenção

para a questão colocada por Lavareda ao verificar que a recepção e o tempo de exposição à

79



televisão são inversamente proporcionais aos níveis de renda, isto é, quanto mais pobre o

grupo populacional, mais intensa e freqüentemente utiliza-se a televisão. Ver: MICELI, S.

"O Papel dos Meios de Comunicação de Massa no Brasil". São Paulo: Textos IDESP, n030,

1989.

(94)MOLES, Abraham. "Doutrinas Sobre Comunicação de Massas". In COSTA LIMA, Luiz.

Comunicação e Cultura de Massa. São Paulo: Paz e Terra, 1990.

(95)BAQUERO, Marcello e CASTRO, Henrique Carlos de Oliveira. P. "A Tese da Mobilização

Cognitiva e o Declínio dos Partidos. Caxambu: XX Encontro Anual da Anpocs, 1996.

(96)MOISÉS, José Álvaro. Os Brasileiros e a Democracia - Bases Sócio-Políticas da

Legitimidade Democrática. São Paulo: Ática, 1995. p.152.

(97)MOISÉS, J.A. "Eleições, Participação ...". Nesse artigo, elaborado logo após as eleições de

1.989, o autor já apontava características positivas desta disputa eleitoral. É interessante ver

análise de ALONSO DE ANDRADE, Maria Antonia. "Redefinindo o Conceito de Cultura

Política: Cultura Política e Representações Sociais". Caxambu: XX Encontro Anual da

Anpocs, 1996. Segundo a autora, Moisés é um pouco otimista em relação a mudança da

cultura política no Brasil. Mesmo com as tendências democratizantes, a autora afirma que

uma sociedade como a nossa ainda está exposta à alternância entre pilares relativamente

democráticos e a ditadura - posição em que não encontramos sustentação no estudo dos

autores que analisam a democracia brasileira.

(98)MENEGUELO, R. "Quadro partidário e tendências políticas ....".

(99)MENEGUELLO, Raquel. "Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo". Caxambu: XX

Encontro Anual da Anpocs, 1996. A autora retoma a análise das eleições de 1994 e confirma

alguns aspectos já relacionados na publicação anterior, mas utilizando uma outra

argumentação.

(lOO)Ver: SARTORI, Giovani. Partidos e Sistemas Partidários. Brasília: UNB, 1982; e

SARTORI, Giovani. A Teoria da Democracia Revisitada: O Debate Contemporâneo. São

Paulo: Ática, 1994, v.I.

(10 1)Não é pertinente à dissertação e nem é possível reproduzir toda a argumentação da autora,

já que o objetivo desta é situar o estudo dos partidos brasileiros do período atual dentro da

ótica que considera a arena governamental e a dinâmica de relações entre os partidos e os
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governos elementos componentes do processo recente de consolidação partidária. A análise

foge aos nossos objetivos, porém é útil para reforçar a nossa hipótese.

(102)Entrevista dada a FIGUEIREDO, R (org.). A Conquista do Voto.... p.27. Ney Figueiredo,

como profissional de marketing político, participou de noventa campanhas eleitorais, entre

elas a de Roberto Magalhães ao governo de Pernambuco e a de Paulo Maluf ao governo de

São Paulo.

(103)Entrevista dada a FIGUEIREDO, R (org.). A Conquista do Voto.... p.15.

(104)MANHANELLI, C. A. Estratégias Eleitorais .... p. 70.

(105)Entrevista dada a FIGUEIREDO, R (org.). A Conquista do Voto.... p.65. Ricardo Carvalho

é jornalista e já participou de treze campanhas vitoriosas como diretor, entre elas de Mário

Covas ao Senado (1986) e de Joaquim Francisco à prefeitura de Recife (1988).

(106)MACHADO, Arlindo. Ensaios Sobre a Contemporaneidade. São Paulo: ECA-USP, editado

em disquete, 1993.

(107)GOLDENSTEIN, Gisela T. "O Conceito de Pós-modernidade na Reflexão Sociológica".

Caxambu: XVII Encontro Anual da Anpocs, 1993. A autora discute extensamente o

conceito de pós-modernidade e os diversos autores que analisam a questão. É importante

ressaltar que apesar de não ser o objeto privilegiado desta dissertação, o debate tem

serventia como um dos elementos de pano de fundo para o estudo de certas características

da política atual no BrasiL
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6.3 - ENTREVISTADOS

Augusto Fonseca:

Jornalista e coordenador de assessoria de imprensa da campanha Fernando Henrique

Cardoso para presidente em 1.994. Atualmente é diretor da Agência de Comunicação Free Press.

Flávio Dias Patrício:

Diretor da Agência Matéria Prima e responsável pela produção dos vídeos apresentados

na televisão na campanha de Lula em 1.989.

Gabriel Priolli:

Jornalista, produtor de TV e professor de Comunicação na PUC-SP. Fez as campanhas

de Eduardo Suplicy à prefeitura e ao governo de São Paulo (1.985/86), de Luiza Erundina

(1.988), de João Alberto à prefeitura de São Luís do Maranhão (1.992), de Edson Lobão e

Roseana Sarney ao governo do Maranhão (1.994).

Hamilton Pereira:

Assessor parlamentar, participou da coordenação das campanhas de Darci Acorsi para

prefeito de Goiânia em 1.985 e 1.992 e das campanhas de Lula à Presidência da República, em

89 e 94.

Júlio Furtado:

Empresário e professor de publicidade. Consultor em comunicação visual, produção

gráfica e editor eletrônico.

Kátia Cruz:

Produtora de TV e Cinema e formada em Relações Públicas. Produziu vários

documentários institucionais e curtas metragens. Produtora do Programa de TV de Rua "Fala São

Paulo" pela TV Anhembi-SP. Desenvolveu a produção das campanhas de Lula à Presidência da

República em l.989 e l.994.
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Maria Augusta de Souza Carvalho:

Advogada e consultora de comunicação e marketing das campanhas eleitorais "Sergipe

Melhor", em Aracaju (1.990) e "A Bahia vai mudar" (1.986). Coordenadora de fiscalização e

apuração da campanha de Lídice da Mata à Prefeitura de Salvador (1.992). Em 1.994, integrou a

equipe de comunicação da campanha de Marcelo Alencar.

Maria D'Alva G. Kinzo:

Professora doutora do departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. Autora de vários livros, bem como de

vários artigos sobre eleições, partidos e problemas institucionais. Entre eles: "Representação

Política e Sistema Eleitoral no Brasil" (São Paulo: Editora Símbolo, 1.980) e "Radiografia do

Quadro Partidário Brasileiro" (São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, 1.993).

Mariângela Haswani:

Jornalista e consultora. Participou, como estrategista de comunicação na campanha de

Luiza Erundina, em 1.988. Em 1.989, respondeu pelo Centro de Criação e Propaganda, na

Campanha de Lula (PT). Em 1.992 coordenou a área de Comunicação do GTE (Grupo de

Trabalho Eleições 92) para o PT, trabalhando a unidade nacional na imagem do partido, e atuou

como consultora nas eleições do Rio Grande do Sul, Londrina e Goiânia. Em 1.994, atuou nas

campanhas de Marcelo Alencar ao governo do Rio de Janeiro e de Aloysio Nogueira a

governador do Amazonas.

Max Alvin:

Diretor de comerciais e programas de TV, com passagem em diversas redes e produtoras

em São Paulo. Desenvolve projetos de telecomunicações aplicados a campanhas eleitorais,

educação à distância e marketing interativo. Enquanto pesquisador, vem acompanhando e

analisando de forma sistemática as estratégias de comunicação das últimas campanhas políticas.

Orjan Olsén:
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Diretor executivo da Companhia de Pesquisa e.Análise - Divisão de Opinião Pública.

Realizou campanhas de Antônio Brito, Mário Covas e Garibaldi Filho. Mestre em Jornalismo.

Trabalhou em: IBOPE, Nielsen, Jornal do Brasil, Editora Abril e Rede Bandeirantes.

Pedro Barreto:

Ator, diretor, locutor e professor de Teatro. Atua na preparação de equipes da LBV,

SEBRAE e de candidatos a cargos eleitorais desde 1.992.

Raquel Moreno:

Psicóloga e pesquisadora desde 1.969 nas áreas de pesquisa de mercado em agências de

publicidade, pesquisa sócio-cultural e na coordenação de pesquisas eleitorais.

Rubens Figueiredo:

Sociólogo e pós-graduado em Ciência Política. Participou de várias campanhas como

analista de pesquisa e consultor de marketing político, entre as quais se destacam a do Governo

do Estado de São Paulo (1.990). Atualmente é diretor do Centro de Pesquisa, Análise e

Comunicação (CEPAC) e integrante do Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP) da

Unicamp.

Valter Pomar:

Historiador e diretor da revista "Teoria em Debate". Foi coordenador da campanha de

candidatos proporcionais em 1.986, 1.990 e 1.994. Participou também da campanha de Lula à

presidência da República, em 1.994.

Wladimir Pomar:

Jornalista, escritor e consultor político. Coordenou campanhas eleitorais para candidatos

proporcionais do antigo MDB. Foi um dos coordenadores da campanha Lula (PT) para a

Assembléia Nacional Constituinte em 1.996 e coordenador geral da campanha Lula à presidência

(PT) em 1.989.
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7 -ANEXOS

7.1 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS

a. Comente a afirmação: "A mídia passou a ser utilizada, principalmente a partir da década de 80,

como um dos recursos centrais nas estratégias eleitorais e como ponto de partida para

viabilidade dos partidos."

b. A televisão mudou o estilo das campanhas eleitorais?

c. Defina as influências das mudanças na legislação eleitoral nas campanhas, de 1.989 para

1.994?

d. Como é desenvolvida a imagem do candidato?

e. Qual a influência da pesquisa qualitativa nesse processo?

f. Qual a importância do "palanque eletrônico"?

g. Qual o "peso" do conteúdo político quando comparado à utilização da mídia? O que importa

mais?

h. Como é o trabalho nos bastidores do meio político?

i. Como é o trabalho do articulador da campanha?

j. O que deve ser um candidato? O primeiro requisito é o seu "potencial de comercialização"?

Isso é mais importante do que a história política do candidato?

k. Como é analisado o comprometimento partidário? Ser vinculado à classe política é positivo ou

negativo e em que medida?

L Qual a relevância da questão partidária no processo eleitoral?

m. Comente a afirmação: "A novidade de Collor está na montagem de uma empresa político-

eleitoral virtualmente livre da moldura de qualquer organização partidária."

n. É correto afirmar que existe um processo de "espetacularização" da política através do

marketing político, com a crescente preponderância da imagem do candidato e da utilização

da mídia?

o. O cientista político Bolívar Lamounier ressalta que " ...0 sistema partidário brasileiro é

marcado pela intermitência, descontinuidade e debilidade", o que ele resume "como

subdesenvolvimento partidário". A partir dessa afirmação, é possível afirmar que este
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processo gerou um espaço para o nascimento de um marketing político muito específico no

Brasil?

p. A utilização do marketing político está ligado a uma mudança qualitativa pública ou a uma

degeneração da esfera pública?

7.2 - ENTREVISTAS

A) Flávio Dias Patrício:

Particularmente, acredito que existem dois vetores para definir uma campanha: o

programa político do candidato e a conjuntura política e social. A mídia, a estratégia eleitoral e

todo seu aparato é uma segunda questão. O importante é saber qual a proposta política do

candidato, como essa proposta se enquadra dentro da cultura nacional na atualidade e qual a

conjuntura de uma região específica (no caso de eleições estaduais ou municipais) ou do Brasil

como um todo (para eleição presidencial).

Por exemplo, no caso do Collor todos começaram a falar que a mídia foi a responsável

pela sua eleição, mas na verdade foi a proposta política de "modernidade" e o seu projeto de

abertura econômica que aglutinou uma série de forças, de todos os setores, que o elegeram. O

marketing político utilizado foi apenas uma conseqüência disso, apenas um instrumento.

Isso também é visível na campanha presidencial do Lula em 1.994,já que ele tinha uma

excelente equipe de marketing para fazer a campanha e, no entanto, ela acabou sendo ruim. O

eixo político estava equivocado, o Lula apenas diagnosticava os problemas políticos do Brasil e o

povo tinha uma perspectiva de uma proposta política concreta.

Nesse sentido, o papel da mídia fica em segundo plano. Resumindo: a primeira questão

é qual a proposta do candidato, que quadro de forças ele consegue reunir em tomo dessa proposta

e qual a conjuntura do momento, utilizando ou não a história política do candidato. Essa é a

fórmula usada para lançar um produto na publicidade e com o candidato deve ser da mesma

forma.

Assim, o marketing político é apenas um instrumento que, dependendo da eleição, pode

até ter uma força grande. Em uma eleição de porte maior a mídia é crucial na definição do

processo e até o esquema tradicional de cabo eleitoral acaba enfraquecendo.
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Sobre as pesquisas qualitativas, elas podem auxiliar na formação do perfil do candidato

mas, mesmo assim, o candidato precisa de uma matriz de pensamento que represente um

determinado segmento da sociedade que não é definido pelos "marketeiros". A gestão de Paulo

Maluf, na prefeitura de São Paulo, tem um lado de marketing muito forte, mas existe um projeto

político sustentando esse processo. Se você tem uma proposta ruim, não tem marketing que faça

milagre. O "marketeiro" apenas vende apoio, mas quem faz a campanha é o candidato. Eu acho

que a "importância do marketing político" transformou-se em um produto vendido pelo próprio

pessoal de marketing, para valorizar o preço das campanhas no mercado.

Além disso, as mudanças na legislação eleitoral exigem que o candidato tenha mais

proposta política, enfraquecendo as produtoras (que antes eram responsáveis pelos videoclips

exibidos no horário eleitoral) e fortalecendo as agências. A legislação também tirou do vídeo as

imagens externas, privilegiando o discurso do candidato.

Por outro lado, as pessoas que realizam o marketing da campanha também acabam

fazendo o papel de articulador e acabam necessariamente se envolvendo na política local ou

nacional.

Em relação aos partidos, o comprometimento partidário não é o mais crucial. É sempre

uma questão de conjuntura, somente o PMDB, o PT talvez, tenham esse comprometimento e uma

estrutura consolidada. Os partidos no Brasil passam por uma fragilização, principalmente após o

período militar. Entretanto, a consciência do eleitorado tem melhorado, amadurecido mesmo

com todo esse processo.

B) Wladimir Pomar:

Em um processo eleitoral, a estrutura política é o mais crucial, o que significa enfatizar

o programa político e a ideologia do partido. Um candidato pode até dispensar a identificação

com uma ideologia ou algum partido, porém, esse discurso não tem significado algum. Um

candidato é sempre a expressão de uma determinada ideologia ou de uma proposta política.

O candidato tem que necessariamente encarnar uma ideologia até para criar uma

empatia com o eleitorado. Entretanto, no Brasil é comum trabalharem as campanhas em termos

de pessoas, o que não significa a inexistência de uma ideologia. A proposta política de um
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candidato sempre existe, mesmo que esteja implícita. Ele até pode fingir o que não é, mas a

âncora do processo eleitoral continua sendo a ideologia e a proposta política do candidato. Os

realizadores das campanhas políticas permeadas pelos meios de comunicação, devem ter

consciência da importância da ideologia e da necessidade de transmiti-la à população, de acordo

com cada candidato.

Por outro lado, antes de uma campanha política, o candidato e os realizadores da mesma

devem conhecer o ambiente político, as influências políticas e as bases sociais para definirem a

estratégia adotada. Neste caso, podem ser utilizadas pesquisas qualitativas, quantitativas e tudo o

que for possível de informação.

Quando o Collor falava em "caça aos marajás", ele tentava afirmar certos valores

ideológicos para a população de baixa renda, até um sentimento de vingança contra os ricos e

empresários. Além disso, até estes valores ideológicos podem ser definidos antes da campanha

por pesquisas e serem utilizados apenas para a eleição. O candidato pode descobrir os ideais da

população para utilizar em campanha, junto com todo o aparato de marketing político, para'

conquistar sua base eleitoral, mas mesmo assim ele estará utilizando uma certa ideologia e um

programa político.

A eleição é apenas um momento conjuntural de uma disputa política permanente. O

sucesso de uma campanha política depende de vários elementos, e entre eles podemos citar a boa

combinação de marketing, estrutura política partidária e da conjuntura política. Recursos

financeiros são importantes, mas não é fundamental, a mídia e a televisão também mudaram o

estilo das campanhas e o "palanque eletrônico" tomou o processo eleitoral muito mais

competitivo. Enfim, mesmo com todos os recursos financeiros e de marketing, um candidato

deve ter uma estratégia política muito bem definida.

C) Rubens Figueiredo:

As pesquisas qualitativas são essenciais para formular a campanha do candidato. Elas

devem ser realizadas muito antes das eleições. Por exemplo, para definir em uma cidade a

imagem do candidato é necessário escolher "tipos" específicos e representativos como

professores, empresários, funcionários públicos, padres, entre outros, que servirão como
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amostragem para elaborar as estratégias de campanha através de discussões, orientadas pelos

pesquisadores. A própria idéia de "caça aos marajás", utilizada pelo Collor, surgiu em uma

pesquisa qualitativa encomendada e apropriada pelos organizadores da campanha dele.

Assim, as pesquisas são realizadas justamente para escolher a imagem do candidato e as

estratégias para serem utilizadas na campanha. Posteriormente, a pesquisa é útil para descobrir a

aceitação do candidato e possíveis falhas da campanha eleitoral. Isso serve até para melhorar o

"Ibope" das novelas, alterando a trama da novela conforme o resultado das pesquisas

qualitativas.

Além disso, as pesquisas qualitativas são utilizadas com programas de televisão

(viewfacts), com o seguinte procedimento: um número "X" de pessoas é dividido em salas e

nestas salas são fornecidas televisões com controles remotos para cada uma. Depois são exibidas

imagens de campanhas e propagandas que são escolhidas ou não pelo público. As imagens

aceitas ou negadas são arquivadas e este registro será a base para descobrir um índice de

insatisfação de determinadas campanhas, que poderão ser alterados. É fantástico descobrir a

aceitação de uma campanha eleitoral televisiva antes de ir ao ar, justamente em um veículo de

comunicação que alterou o estilo das campanhas.

As pesquisas qualitativas são usadas desde 1.982, mas foi justamente o Collor que

utilizou este recurso de uma forma mais profissional em uma campanha. Entretanto, é importante

ressaltar que não há pesquisa que mude a história de um candidato. O candidato nem sempre é

um produto novo ou pode ser tratado como tal. Dependendo do caso, é possível apenas direcionar

o caminho da campanha com pesquisas. Publicitário não faz milagre!

D) Augusto Fonseca:

Primeiro temos que pensar que toda estrutura de campanha é montada para vender o

candidato (levando-se em conta que a estratégia de atuação foi definida a partir de pesquisas

qualitativas e quantitativas), sendo que a mídia é fundamental em qualquer campanha eleitoral.

Por exemplo, no caso do Fernando Henrique as pesquisas apontaram que o grande mote

de sua campanha seria o Plano Real. Portanto, a estratégia foi montada baseada na queda da

inflação. Na prática, dividimos a estratégia em três grupos de ação: um para área específica de
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rádio, outro para televisão e ainda, um para a mídia impressa. E, durante a campanha, lançamos

uma campanha maciça ligando o nome do Fernando Henrique ao Plano Real, já que somente 5%

da população sabia que ele havia ocupado o cargo de Ministro da Fazenda no governo Itamar

Franco.

Ele passou a dar entrevistas diariamente no rádio, em uma média de dez emissoras de

rádio por dia, até o mês de julho. Ao mesmo tempo, estruturamos uma agência de notícias dentro

do comitê de campanha que distribuía notícias para 692 jornais do Brasil inteiro, ou seja,

entrevistava empresários, ministros, comerciantes, etc.. Enfim, alguém que pudesse dar uma

explicação sobre o Plano e servisse de notícia para divulgar o mesmo.

Em junho de 1994, Lula tinha 40% das intenções de voto contra 17% do Fernando

Henrique. No dia 1 julho, quando foi lançado o Plano Real, já estava 30% a 30% das intenções

de voto. Enfim, a mídia foi fundamental para divulgação do Plano, tanto em sua utilização para

divulgar a candidatura, assim como mote de estratégia da campanha. Depois de um certo tempo,

o fundamental foi apenas explorar os beneficios que o Plano estava trazendo para a população e

sem a mídia, nada disso seria possível.

Atualmente nós podemos afirmar que existe uma profissionalização da campanha.

Pesquisa qualitativa, por exemplo, era usada apenas para sabonete. Foi o Collor quem trouxe essa

novidade para a campanha dele e que definiu toda a sua postura na campanha (o que já era

utilizada nos Estados Unidos). Realmente, neste caso, ele tem todo o mérito. O profissionalismo

é fundamental, mesmo tomando a campanha bem mais cara. Agora, uma campanha não precisa

esperar começar o horário eleitoral para ter impacto.

Enfim, antes do Collor tivemos algumas campanhas que utilizavam um certo marketing,

mas foi somente após 1.989 que começamos a trabalhar com todos os elementos modernos do

marketing político. Só para ter uma idéia, a campanha do Fernando Henrique tinha dez

caminhões com "telões" viajando pelo país, os chamados palanques eletrônicos que conseguiam

fazer um comício, com show e tudo, sem a presença dele.

O "homem de marketing", mesmo trabalhando com pesquisas, precisa ter uma

sensibilidade para aproveitar o máximo das características do político e ser coerente com a

postura e a história deste candidato. O Collor foi produzido, ele não tinha história, não tinha

passado. O que era bem diferente do Fernando Henrique. De uma certa forma, a ausência de

partido, da estrutura partidária e de conteúdo político passou a ser um problema depois do
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impeachment do Collor. Ou melhor, algo que não tornou a acontecer. Nestas eleições (1.994)

tivemos o PI de uma lado e o PSDB (com apoio do PFL) de outro: partidos bem consolidados no

país, que conseguem fazer a manutenção regional da campanha.

Em suma, a política é muito mutável e o marketing político é importante enquanto

processo de comunicação. O fundamental é a mensagem que a campanha tem para passar ao

eleitorado e não o "show" que o marketing promove, apesar de que ainda temos problemas (por

exemplo, uma mudança do sistema eleitoral seria muito útil, principalmente para acabar com a

mudança de legenda).

E) Mariângela Haswani:

Primeiro é indispensável, na propaganda eleitoral, ter clareza do eIXOpolítico da

campanha para que se possa ter certeza do seu eixo publicitário. Nas eleições, temos que pensar

que a comunicação pode fazer coisas inacreditáveis, mas não faz milagres. A comunicação

precisa reconhecer detalhes do "produto" que está oferecendo. Algumas qualidades serão

esquecidas, outras destacadas. Alguns defeitos serão omitidos, outros tratados de modo a baixar

índices de rejeição. Quem decide o que fica e o que sai é a comunicação, sempre baseada na

estratégia política.

O ponto de partida da estratégia de comunicação é a identidade do partido e a do

candidato. Por outro lado, existem alguns fatores igualmente importantes na elaboração de uma

estratégia de campanha.

Primeiro, conhecer os aspectos culturais do eleitorado e usar estes aspectos em favor do

candidato. A mensagem tem que ser reconhecida pelo público do candidato. Não adianta usar

uma linguagem pertinente à medicina, se o meu público não é formado essencialmente por

médicos. A mensagem é sempre recheada por questões culturais -utilizando inclusive o

conhecimento antropológico- que deve ter relação com o eleitorado. O aspecto cultural, as

crenças, a história, o imaginário popular e o sentimento de raiz são muito fortes e capazes de

definir ações do eleitorado, inclusive o voto.

Segundo, a definição da imagem do candidato. Por exemplo, na campanha de Luiza

Erundina trabalhei os conceitos de "carinho e coragem"; na campanha de Marcelo Alencar
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explorei a "serenidade e experiência". Ou melhor, a partir do candidato é possível ressaltar

algumas características para formar uma imagem positiva junto ao eleitores, sempre levando em

conta as questões culturais. Sendo que é necessário saber reconhecer as oportunidades que

aparecem, aproveitar o momento.

Em outros termos, podemos afirmar que a definição da imagem precisa contemplar três

questões essenciais: a situação da conjuntura, o perfil psicológico e os fatores culturais do

universo em que ocorre a eleição. A conjuntura diz em que cenário ocorrem as ações eleitorais; o

perfil psicológico aponta o tom que a platéia deseja ouvir; os fatores culturais são a alma de toda

a propaganda eleitoral e poderosos aliados na decisão de vitórias.

E ainda, definir o conceito-alvo. Conceito é o conjunto de juízos que o eleitor faz de

alguma coisa e nesse caso, é aquilo que o eleitor precisa pensar sobre o candidato para pensar

nele. Sabemos que o eleitor vota no candidato que estiver mais afinado com seus valores e

interesses. Por exemplo, apesar de não corresponder à realidade, Collor usou em sua campanha o

conceito de bom moço, dinâmico, compreensivo e salvador dos "descamisados".

A análise posterior desses elementos deve contar com a ajuda de pesquisas de opinião.

Elas ampliam os alvos, clareiam a situação e permitem elaborar um quadro do que vai na cabeça

do eleitorado. Por exemplo, as pesquisas são fundamentais para formação da imagem do

candidato.

Enfim, a campanha política é muito parecida com uma campanha publicitária,

principalmente por utilizar vários instrumentos comuns, os recursos de comunicação são os

mesmos. Porém, discordo completamente da idéia de que a eleição de um candidato seja igual a

de um produto. Uma eleição envolve um universo muito maior do que a campanha de uma

caneta e do que discutimos até o momento. Há alguns anos atrás não existia no Brasil um

mercado eleitoral, o que passou a existir posteriormente. Enquanto que nos Estados Unidos era

muito elaborada, a campanha política no Brasil passou a ser profissionalízada há poucos anos (a

partir da década de 80). Nesse sentido, essa profissionalização das campanhas, e até uma

familiaridade do público com as mesmas, faz com que um candidato não seja meramente um

sabonete, o que foi considerado verdade durante um certo período no país.

U IH) i
1\1"1 ~U.
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F) Max Alvin:

Atualmente as pessoas são muito amarradas em paradigmas e passou a ser muito difícil

introduzir novas idéias. Quando se trata de política, principalmente diante de um político com

uma certa tradição e hábitos, a maneira como se fazer política, levantar novas formas de

comunicação pode ser uma tarefa muito árdua.

Geralmente, a primeira reação é de rejeição ou de resistência (o que é da natureza do ser

humano). Entretanto, há um processo evolutivo na política e no marketing e, assim como os

políticos, os profissionais de campanhas políticas passam a incorporar as inovações em suas

experiências. A valorização do trabalho especializado é tão importante quanto o próprio prestígio

do candidato.

Os profissionais de marketing auxiliam na formação da imagem do candidato, mas

quem ganha mesmo a eleição é o comportamento político do candidato. A capacidade que ele

tem de representar o seu respectivo eleitorado, de comunicar-se, não apenas verbalmente. O

eleitor é um cliente em potencial que deve identificar-se com o candidato (com o repertório do

candidato) e o candidato deve ter um discurso próximo do eleitorado e, ao mesmo tempo, com

uma sabedoria além do que é encontrado no senso comum. Esse discurso diz respeito a toda a

amplitude da campanha, da propaganda na televisão aos panfletos de rua.

Por exemplo, a imagem captada e transmitida pela câmera é uma imagem, por si, fria. O

que aquece, lhe dá sentimentos, força, credibilidade é sua representação simbólica. E no caso da

campanha política essa representação precisa ser o máximo possível identificada com as

expectativas do eleitorado. Não pretendemos transformar candidatos em atores, apenas prepará-

los para o uso do veículo de comunicação, e esse trabalho é bem mais complicado do que parece.

Cabe ao candidato essa compreensão e às assessorias de campanha apenas a orientação.

Sem dúvida, o carisma pessoal e a capacidade de realização e defesa de idéias são

essenciais em qualquer campanha. Resumidamente, é no cruzamento de dados - identidade do

candidato, proposta de campanha/partido, e idealização/necessidade do eleitor - que podemos

definir o formato de uma campanha política.
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7.3 - TABELAS

7.3-AI Partido do Governador e Partido Majoritário nas Assembléias Estaduais 1.990

Estado Partido do Partido majoritário % de cadeiras
Governador nas Assembléias

Acre PDS PMDB 37,5
Alagoas PSC PTB 25,9
Amazonas PMDB PDC 29,2
Amapá PFL PFL 25,0
Bahia PFL PFL 34,9
Ceará PSDB PSDB 39,1
Distrito Federal PRT PDTIPT 20,8
Espírito Santo PDT PFL 20,0
Goiás PMDB PMDB 39,0
Maranhão PFL PFL 35,7
Minas Gerais PRS PMDB 26,0
Mato Grosso do Sul PTB PTB 29,2
Mato Grosso PFL PFL 45,8
Pará PMDB PMDB 24,4
Paríba PMDB PFLIPRN 25,0
Pernambuco PFL PFL 36,7
Piauí PFL PFL 43,3
Paraná PMDB PMDB 29,6
Rio de Janeiro PDT PDT 30,0
Rio Grande do Norte PFL PMDB 41,7
Rondônia PTR PTB 29,2
Roraima PTB PTB 25,0
Rio Grande do Sul PMDB PDTIPDS 23,6
Santa Catarina PFL PMDB 45,8
Sergipe PFL PFL 41,6
São Paulo PMDB PMDB 22,6
Tocantins PMDB PMDB 37,5
Fonte: Tribunal Supenor Eleitoral
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7.3-BI Partido do Governador e Partido Majoritário nas Assembléias Estaduais 1994

Estado Partido do Partido majoritário nas % de Cadeiras
Governador Assembléias

Acre PPR PPR 33,3
Alagoas P:MDB P:MDB 22,2
Amazonas PPR PPR 29,2
Amapá PSB PFL 29,4
Bahia PFL PFL 30,2
Ceará PSDB PSDB 43,5
Distrito Federal PT PTIPP 29,2
Espírito Santo PT P:MDBIPPRlPSDBI 13,3

PTIPDTIPTB
Goiás P:MDB P:MDB 26,8
Maranhão PFL PFL 23,8
Minas Gerais PSDB P:MDB 16,8
Mato Grosso do Sul P:MDB PMDB 20,8
Mato Grosso PDT PFL 25,0
Pará PSDB P:MDB 31,7
Paraíba P:MDB P:MDB 52,7
Pernambuco PSB PFL 34,7
Piauí PFL PFL 46,7
Paraná PDT PMDB 22,2
Rio de Janeiro PSDB PSDB 22,8
Rio Grande do Norte P:MDB PFL 41,7
Rondônia P:MDB PMDBIPMN 16,7
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
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7.4 - RELATÓRIO ANALÍTICO DE MÍDIA

Fonte: Agência de Comunicação Free Press
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Apresentação
Os resultados das votações das reformas constitucionais no Congresso

Nacional tiveram peso significativo no conjunto do material avaliado no
período entre os dias 10 e 22 de maio. As vitórias das propostas do Governo no
plenário da Câmara dos Deputados e nas comissões específicas contribuíram
para que, pela segunda vez consecutiva, as avaliações favoráveis superassem as
desfavoráveis nos cinco jornais pesquisados, como pode ser observado nos
gráficos dos jornais por avaliação geral.

A aprovação das mudanças na Constituição também inspirou
editorialistas e articulistas a defenderem a implantação das reformas. Artigos e
editoriais sobre o assunto tiveram influência importante no resultado das
avaliações. À medida que a reforma avança, o espaço dedicado na mídia
impressa ao assunto se toma mais simpático às propostas do Governo. Pode-se
notar ainda, pela leitura atenta dos jornais, que com as reformas cresce a
confiança no Governo. O avanço das reformas influencia o noticiário
econômico, que passa a mostrar ao leitor o interesse do capital externo em
investir no Brasil, com a instalação de fábricas ou com a participação no
processo de prívatízação das empresas estatais.

Apesar de as avaliações permanecerem na faixa verde (positivas), o
resultado atual traz algumas preocupações. Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo
e Correio Braziliense dedicaram um espaço grande a artigos considerados
desfavoráveis. Além disso, a comparação entre o atual período de análise e o
anterior, de 28 de abril a 9 de maio, mostra que houve uma redução em pontos
percentuais entre as reportagens (noticiário) consideradas favoráveis e as
desfavoráveis, em quatro dos cinco jornais pesquisados.

Como o noticiário concentra a maior quantidade de material publicado e
também ocupa o maior espaço nas páginas, embora os Índices permaneçam
positivos, houve uma conseqüente redução entre os percentuais favoráveis e
desfavoráveis. A diferença em pontos percentuais entre as avaliações positivas
e negativas cresceu apenas no material publicado emO Globo.

A seguir, os gráficos com a evolução das avaliações em seis períodos de
pesquisa, incluído o período atual de análise, entre 10 e 22 de maio:
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Mãos à Obra
No dia 10 de maio, a Folha de S. Paulo publicou reportagem afirmando

que o presidente Fernando Henrique Cardoso descumpriu uma promessa de
campanha ao anunciar os investimentos .para este· ano nos setores de
saneamento e construção de casas populares. Sob o título "FHC o descumpre
promessa para habitação", a reportagem abre a página 8 do jornal e reproduz
trecho do programa de Governo Mãos à Obra. Mais do que uma crítica
negativa, a reportagem serve de alerta. .

-- ~-~

I
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Elaborado para apresentar as metas de um futuro governo, o programa
Mãos à Obra será permanentemente consultado por jornalistas e adversários do
Governo a cada projeto lançado e a cada obra anunciada. Eventuais omissões
serão apontadas e, como ocorreu com a reportagem da Folha, poderá ficar a
impressão para o leitor de que as promessas foram feitas apenas para garantir a
vitória nas eleições.

Para evitar esse tipo de constrangimento, seria importante que o Governo
fizesse, a exemplo de jornalistas e opositores, um acompanhamento permanente
das propostas contidas no programa elaborado na campanha eleitoral. A
comparação entre as ações atuais e O programa permitirá que o Governo se
antecipe a novas críticas. Esse acompanhamento será extremamente útil em
duas situações. Primeiro, porque será possível lembrar à sociedade que uma
promessa de campanha está sendo cumprida. Depois, porque a melhor maneira
de evitar que o leitor se sinta enganado é dizer os motivos que impediram a
realização dos investimentos prometidos em determinado programa.

Diante do novo quadro econômico, alguns projetos e investimentos
poderão deixar de ser realizados integralmente. Numa situação assim, seria
oportuno antecipar-se aos jornais. Ao anunciar um programa que, por exemplo,
receberá menor verba do que o planejado no Mãos à Obra, o Governo poderá
evitar as críticas apontando a diferença e justificando os motivos para a
alteração.

Próximo de completar seis meses de Governo, seria positivo apresentar
um levantamento dos programas em andamento, quais pontos do Mãos à Obra
começaram a ser implantados e estão em execução e as perspectivas até o final
deste ano. Além, é claro, de indicar projetos que eventualmente tenham sido
concluídos num período tão curto.

Os primeiros seis meses
No dia 10. de julho, o Governo completará seis meses e o plano Real

estará comemorando seu primeiro aniversário. Os balanços serão inevitáveis e,
pelos resultados obtidos até agora, serão também muito oportunos. A
coincidência de datas permite um balanço conjunto e mostrará que o êxito do
plano é o êxito do Governo.
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Muito preocupada com o gerenciamento do Real, a mídia indicou com

certa freqüência os bons resultados da economia. Mas a leitura dos jornais não
transmite claramente ao leitor que o plano continua obtendo bons resultados em
função do gerenciamento eficiente da economia.

A oportunidade para ligar os fatos está nos balanços que serão feitos
para comemorar o aniversário do Real e os seis meses de governo. Essa
comemoração poderá também enterrar de uma vez a tese de que o Real seria
um plano "eleitoreiro". E cabe a comparação como resposta aos críticos mais
recentes. Como o real, oMãos à Obra foi elaborado para ser cumprido.

Os bons resultados da economia, a aprovação das propostas do Governo
na Câmara dos Deputados, o êxito com que o presidente Fernando Henrique
Cardoso assumiu as negociações com o Congresso e as ações concretas que
começam a ser desenvolvidas pelo programa Comunidade Solidária criam
condições para que o próprio presidente fale sobre esses resultados. Desde que
chegou ao cargo, o presidente não concedeu qualquer entrevista exclusiva à
mídia impressa. As solicitações de entrevistas exclusivas devem aumentar com
a chegada dos seis meses de Governo, mas há o que ser comemorado já ao se
completar cinco meses na presidência da República.

Sem dúvida, este momento é oportuno para que o presidente conceda
uma entrevista exclusiva. Conceder a entrevista a um jornal provocaria algum
ressentimento nos demais jornais que acompanham o dia-a-dia do presidente.
Caso exista algum pedido nesse sentido, seria adequado que o presidente
concedesse sua primeira entrevista a uma revista semanal, com prioridade para
a Veja, que possui maior tiragem e alcança um público maior. Concedida agora,
a entrevista não tiraria o interesse dos outros veículos em ouvir o presidente
daqui a um mês e o próprio presidente inauguraria a série de balanços e
avaliações desta primeira fase de trabalho de seu Governo. Ninguém mais
indicado.

Economia
A cruzada contra os juros elevados teve peso nos resultados das

avaliações do noticiário econômico, mas não chegou a comprometer as ações
do Governo realizadas no período. Em relação ao relatório anterior, o material
classificado no tópico Economia recebeu um percentual maior de avaliações
favoráveis no Correio Braziliense, no Jornal do Brasil e no O Globo, enquanto
o percentual de desfavoráveis cresceu nos dois jornais paulistas.
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Apesar de ter diminuído em relação ao período anterior, o percentual de
avaliações favoráveis registrado na pesquisa de O Estado de São Paulo ficou
em 35%, seis pontos acima das avaliações desfavoráveis, que ficaram em 29%.

Os fatores que garantiram as boas notícias nas páginas de economia
foram as previsões de que a inflação de maio será menor do que a de abril e os
números da balança comercial de abril, indicando para breve a volta do
superávit comercial. A possibilidade de redução da taxa de juros num período
curto e o anúncio dos resultados da balança comercial em maio deverão colocar
o noticiário econômico de todos os jornais no verde, além, é claro, dos
balanços do plano Real, próximo de completar um ano.

O que causa certa preocupação no noticiário econômico é a forte reação
que começa a ser desenhada contra a privatização da Vale do Rio Doce. Por se
tratar de uma empresa lucrativa, os argumentos contra a privatização da Vale
poderão ganhar apoio em setores importantes. Por isso, os motivos da
privatização devem começar a ser apresentados rapidamente, assim como os
beneficios para o Estado e a sociedade. Se isso demorar a ser feito, a reação
contrária, que já encontra espaço no Congresso, poderá criar sérios obstáculos
para o processo.

A seguir, os gráficos com as avaliações do noticiário econômico. Os
números nas áreas coloridas indicam a quantidade de reportagens, artigos e
editoriais publicados.

o Estado de São Paulo - Economia

percentual

24.3 a 3.4 4.4 a 11A 12.4 a 27A 28A a 9.5 10.5 a 22.5

período



percentual

percentual

percentual

Jornal do Brasil- Economia

24.3 a 3A 4.4 a 11.4 12A a 27.4 28.4 a 9.& 10.5 a 22.&

período

Folha de S. Paulo - Economia

24.3 a 3.4 4.4 a 11.4 12.4 a 27.4 28.4 a 9.& 10.&a 22.&

período

Correio Braziliense - Economia

24.3 a 3A 4.4 a 11A 12.4 a 27A 28A a 9.5 10.&a 22.5

período
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oGlobo - Economia

percentual

24.3 a 3A 4A a 11.4 12Aa 27A 28.4 a 9.6 10.6 a 22.6

período

Manchetes, Artigos e Editoriais
Nas edições dos jornais analisadas no atual período de pesquisa, a

maioria das manchetes foi dedicada à greve dos petroleiros e às votações das
emendas constitucionais na Câmara dos Deputados. Pelo enfoque adotado
pelos jornais, as manchetes sobre a greve foram classificadas, em sua maioria,
como neutras. A exceção ocorreu em relação à manchete da Folha, no dia 19
de maio: "Governo admite rever demissões". Essa manchete foi classificada
como favorável, porque mostra, pelo texto que a segue, que o Governo mantém
uma postura firme em relação aos grevistas - quer a volta ao trabalho -, mas
não é intransigente - com a volta ao trabalho, aceita negociar as demissões.

A única manchete negativa registrada no período foi publicada pelo
Jornal do Brasil: "Saúde quer taxa para cobrir roubo", publicada no dia 16 de
maio. Ao leitor fica a desagradável sensação de incapacidade do Estado em
combater certas fraudes. Em vez de prender os fraudadores, cria-se uma
contribuição para restituir o que foi roubado.

Continua a merecer preocupação o espaço dedicado pela mídia impressa
aos artigos considerados desfavoráveis. Três jornais exigem um esforço
especial de ministros, integrantes do segundo escalão, técnicos e colaboradores
do Governo para ocupar os espaços de opinião. Jornal do Brasil, Folha de S.
Paulo e Correio Braziliense dedicaram um espaço significativo para opiniões
contrárias às propostas do Governo.

8
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Como pode ser conferido nas súmulas por seção, nos três veículos, tanto
a quantidade de artigos desfavoráveis quanto o espaço ocupado nas páginas
foram superiores aos classificados como favoráveis.

Quanto aos editoriais, nota-se uma situação mais tranqüila. Os números
indicam que ações da administração federal têm recebido aprovação nos
editoriais. Veja os gráficos com a avaliação das manchetes:

3
unidade

2

5

o Globo - Manchete .~.FElD
ON5 5

6
4

4
3

1

24.3 a 3A 4.4 a 11.4 12.4 a 27A 28.4 a 9.5 10.5a 22.5

Período

o Estado de S. Paulo - Manchete
~

5~5

1

3 3
4

3
unidade

2

4 4

o o
24.3 a 3.4 4A a 11.4 12.4a 27.4 28.4 a 9.5 10.5a 22.5

Período
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Folha de S. Paulo - Geral

6

6

4

4 4

3 3 3 3
unidade 3

2

1

24.3a 3.4 4A a 11A 12.4a 27.4 28.4a 9.6 10.6a 22.6

Periodo

Jornal do Brasil - Manchete

6
6

4 4
4

3 3
3

2 2unidade
2

1

24.3a3A 4.4 a 11.1 12Aa27A

Período
10.5 a 22.528Aa9.6
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Correio Braziliense - Manchete

6
6

4

3
unidade 2

2

1

3 .

2 2

24.3&3.4 4.4 a '11.4 12.4a 27.4 2804 InS.5 10.h 22.6

Período

Social
O tópico social não apresentou mudança significativa de avaliação,

comparados o atual período de pesquisa e o anterior. De fato, a análise não
apresenta resultados muito animadores, com a predominância em três dos cinco
jornais pesquisados das avaliações desfavoráveis (Correio Braziliense, Folha
de S. Paulo e Jornal do Brasil), como pode ser observado na súmula por
tópicos. Esse resultado deve ser atribuído mais às avaliações de artigos e
editoriais do que ao noticiário. Chega-se a essa conclusão quando se observa
que o número de ocorrências favoráveis (número de matérias) supera as
desfavoráveis e a situação se inverte quando é considerado o espaço ocupado
em centímetros.

Neste período de análise, mereceu destaque nos jornais o anúncio dos
municípios que serão atendidos na primeira fase do programa Comunidade
Solidária. Mas o fator mais importante para o noticiário e para o trabalho do
Governo foi a disposição demonstrada por dona Ruth Cardoso na condução da
política social Sem dúvida, além de assumir o comando do programa social,
dona Ruth começa a ser muito respeitada pela mídia, em função do trabalho
que está realizando.

O contato mais freqüente com a imprensa expôs a consistência da
atuação proposta para a área social, ao mesmo tempo que revelou para a mídia
o quanto dona Ruth está empenhada na realização desse projeto.



12

!J
!.,}j!8!,..!f}li.8~H"!ii~"'~'

I
Esse duplo encontro vai fazer com que a mídia acompanhe cada vez

com mais interesse as ações sociais. Isso exigirá resultados, mas será o
caminho mais curto para levar o Comunidade Solidária ao conhecimento da
população. O Globo e a Folha de S. Paulo acompanharam a visita de dona
Ruth ao Acre com enviados especiais e deram destaque ao fato de pela
primeira vez uma primeira-dama brasileira ter visitado um dos estados mais
carentes do país. Tanto nas viagens realizadas quanto nas entrevistas
concedidas, dona Ruth tem recebido elogios dos jornais.

Em sua coluna na revista Veja de 24 de maio, o jornalista Marcos Sá
Corrêa destacou o trabalho que ela está realizando à frente do Comunidade
Solidária. "No governo Fernando Henrique, Brasília perdeu um presidente que
namorava escondido em fila de cinema na fase pós-impeachment. A sociedade
neo-sertaneja da era Canapi mudou-se para a Barra da Tijuca. Em
compensação, o que está acontecendo na capital em matéria de primeira-dama
é notícia para qualquer República", escreveu Marcos Sá Corrêa, ao encerrar
seu artigo.

As mesmas críticas
A mídia voltou a condenar a demora do Governo em encontrar uma

solução para o contrato de instalação do Sivam e também criticou de forma
áspera a utilização do Fundo Social de Emergência (FSE) para o pagamento de
despesas com um coquetel, no Itamaraty. Em editorial no dia 19 de maio, a
Folha de S. Paulo voltou a condenar a assinatura do contrato do Governo com
a empresa Esca. "Face a todas as dúvidas, o governo parece esforçar-se para
fingir que nada aconteceu. Deu um prazo à Esca para pagar sua dívida junto à
Previdência como se isso bastasse para resolver o problema e, diante do não
cumprimento por parte da empresa, acabou por conceder-lhe ainda mais uma
semana. É mais um lance na já intrigante próxima relação mantida pela Esca
com diversas esferas do governo federal", diz o editorial.

Pautada por notas publicadas na véspera pelo Jornal do Brasil e pelo O
Estado de São Paulo, a Folha de S. Paulo trouxe reportagem, também no dia
19 de maio, mostrando que foram utilizados R$ 8,5 mil do FSE para pagar o
coquetel de inauguração, no Itamaraty, da exposição de quadros da coleção do
presidente das Organizações Globo, Roberto Marinho. A reportagem da Folha
lembrou outras despesas realizadas com recursos do FSE. O Jornal do Brasil
publicou no dia 18 uma nota na coluna Informe JB e bateu forte. "Parece
Piada" era o título da nota.
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Confirmada a intenção de reativar o imposto sobre movimentação
financeira, haverá reação negativa. Diante das discussões que começam a ser
levantadas pelo ministro Adib Jatene já se pode notar certa rejeição à volta do
imposto, mesmo que seja na forma de contribuiçãovinculada ao setor de saúde.
Os jornais já dedicam editoriais para criticar a proposta e os articulistas fazem
caretas para o assunto. De qualquer maneira, concluída a necessidade do
retomo do IPMF, ele ainda poderá ser compreendido se for endereçado
especificamente para o setor de saúde e com um rígido controle na sua
utilização. Mas não há dúvida que haverá indignação nacional se o IPMF for
recriado para pagar dívidas de agricultores.

O termômetro dos jornais dá mostras dessa reação. No dia 17 de maio,
em sua coluna diária no O Globo e no O Estado de São Paulo, o jornalista
Joelmir Betting antecipou o desagrado com a criação de um imposto ou uma
contribuição para cumprir compromissos financeiros alheios. "Sem essa de
pegar carona no balão de ensaio do IPMF da saúde. Contribuintes só devem
bancar perdas de negócios privados quando participem dos lucros desses
mesmos negócios. Certo?", escreveu Betting.

Mais enfático, o Jornal do Brasil, em editorial publicado também no dia
17 de maio, condenou o IPMF independentemente do destino dado aos
recursos. "A recriação do IPMF , para cobrir o rombo na Saúde e o calote que
a bancada ruralista aplicou no Tesouro, decretando o fim da TR no crédito
rural, representa um retrocesso na liberalização da economia", afirmou o
editorial, antecipando o tom das críticas caso o IPMF seja recriado. Para
condenar a volta do imposto, o Correio Braziliense, na coluna Brasília-DF do
dia 11 de maio, recorreu a uma frase atribuída ao presidente FernandoHenrique
Cardoso, na campanha eleitoral de 1994: "Uma vez feita a estabilização
econômica, o IPMF passa a ser escorchante".

Reforma
A reforma do texto constitucional é o principal assunto dos jornais e é

também o que registra os maiores Índices de avaliações favoráveis, como pode
ser observado nas súmulas por tópicos (Vale lembrar que, para a análise, as
reformas estão divididas em cinco itens: Reforma; Previdência; Ordem
Econômica; Telecomunicações e Tributária).
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É fácil notar o reflexo nos jornais dos resultados importantes que estão
sendo obtidos pelo Governo nas votações da Câmara dos Deputados. No item
Ordem Econômica, foram publicadas no atual período de pesquisa, somados os
cinco jornais, 122 reportagens, artigos, editoriais e chamadas de primeira
página. Desse total, apenas uma matéria foi avaliada como desfavorável.

Atenta ao que acontece no Congresso e às negociações entre Governo e
partidos políticos para a aprovação das mudanças na Constituição, a mídia
impressa dispensa pouca atenção às manifestações da sociedade em favor das
reformas. Nenhum dos jornais pesquisados, por exemplo, trouxe fotografia na
primeira página das duas manifestações pelas reformas realizadas em São
Paulo. Apenas a Folha trouxe uma chamada na primeira, e o texto tinha só um
centímetro.A cobertura mais generosa foi do O Estado de São Paulo, que após
a manifestação dos trabalhadores publicou duas reportagens internas e uma foto
do ato.

Embora não representem a opinião da mídia, as manifestações contra as
reformas continuarão a receber mais espaço. Os atos dos "contras" deverão
ganhar força com a reação vigorosa do corporativismo à proposta de acabar
com a estabilidade no serviço público. Enviada a proposta ao Congresso - o
ministro Bresser Pereira, segundo os jornais, pretende fazê-lo em junho - a
reação do corporativismo deverá ser ainda maior do que a registrada no caso
do petróleo.

Para diminuir as pressões, seria importante que desde já o Governo
buscasse o apoio da opinião pública. A insatisfação com os serviços públicos,
principalmente com aqueles que a população mantém um contato direto -
hospitais, escolas, repartições - é conhecido. Mostrar que o Estado está
amarrado com uma legislação que não dá chance à eficiência e exibir os
elevados custos dessa estrutura seriam duas medidas úteis para conseguir o
apoio de setores da sociedade para acabar com a estabilidade.Uma pesquisa de
opinião poderia indicar, por exemplo, quais são os piores serviços prestados
pelo Estado, qual a situação do atendimento direto ao cidadão e que
providências a população gostaria que fossem adotadas para melhorar a
qualidade dos serviços. Antes que as propostas de mudança cheguem ao
Congresso, seria oportuno fazer um esclarecimento à sociedade sobre a
necessidade de se retirar da Carta certos privilégios do funcionalismo, em
beneficio da coletividade.
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Greve
A posição firme adotada pelo Governo no caso da grave dos petroleiros

tem recebido elogios em artigos e editoriais. Assim como o Governo tem
afirmado por diversos representantes, na opinião dos jornais a greve é abusiva
porque desrespeita uma decisão da Justiça do Trabalho e atinge uma parcela
pobre da população, que aparece, nas fotos dos jornais e nas reportagens dos
telejornais, em longas filas para comprar um bujão de gás.

Editoriais do Jornal do Brasil e do O Globo revelam os sentimentos de
apoio à posição do Governo e de repulsa à greve. "Quando recusa o diálogo
com os petroleiros, antes do retomo ao trabalho, o presidente Fernando
Henrique Cardoso não está fazendo apenas o que seus eleitores esperavam
dele. Ele cumpre a Lei e interpreta o repúdio nacional aos esquizofrênicos que
teimam em espalhar a desestabilização por todo o país, e depois riscar o
fósforo", afirmou ,o Jornal do Brasil, num editorial publicado no dia 19 de
maio.

Dois dias antes, num editorial de primeira página, O Globo manifestara
ainda de forma mais contundente o apoio à conduta do Governo: "Qualquer
recuo ou gesto de apaziguamento, antes da volta ao trabalho, será a
desmoralização e um convite para uma temporada de greves".

Para a realização deste relatório, o sétimo desde o início deste trabalho,
foram avaliadas 1.707 matérias, entre artigos, reportagens, editoriais, notas,
manchetes e chamadas de primeira página. Considerado o conjunto da mídia, o
resultado é favorável com os seguintes percentuais: 34% do material recebeu
avaliação favorável; 20% das avaliações foram consideradas desfavoráveis e
45%, neutras.

A seguir, as súmulas com as avaliações por seção e por tópicos. Antes
das súmulas com os resultados por seção, os gráficos apresentam um balanço
para cada mídia, com os resultados para o período de 10 a 22 de maio. Para
facilitar a visualização, nos gráficos foi desprezado o percentual de avaliações
neutras. Nos gráficos, os percentuais para Manchete, Chamada e Notas são
referentes ao número de ocorrências. Para Artigo, Editorial e Noticiário, os
percentuais referem-se ao espaço ocupado em centímetros por coluna.

Nesta edição do relatório não foram consideradas as revistas semanais.
Para evitar que os resultados das avaliações das revistas sejam retrato de um
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momento específico em vez de representarem uma tendência, elas serão
avaliadas em períodos alternados.

i
I

Ocorrência % Tamanho %
MANCHETE NOTICIÁRIO

F 1 100 8.6 100 F 79 39 1700.6 41
D O O 0.0 O D 22 11 454.6 11
N O O 0.0 O N 98 49 1924.8 47

Tot 1 8.6 Tot 199 4080.0

CHAMADA NOTAS

F 11 47 48.7 48 F 38 24 38.0 24
D 3 13 11.8 11 D 31 19 31.0 19
N 9 39 40.1 39 N 87 55 87.0 55

Tot 23 100.6 Tot 156 156.0

EDITORIAL Total da Mídia

F 5 50 98.7 45 F 139 34 2209.4 43
D 1 10 8.0 3 D 57 14 505.4 9
N '4 40 111.3 51 N 202 50 2398.5 46

Tot 10 218.0 Tot 398 5113.3

ARTIGO

F 5 55 314.8 57
D O O 0.0 O
N 4 44 235.3 42

Tot 9 550.1
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MANCHETE NOTICIÁRIO

F 2 25 18.0 24 F 47 25 1090.4 25
D O O 0.0 O D' 26 14 534.2 12
N 6 75 54.6 75 N 111 60 2659.1 62

Tot 8 72.6 Tot 184 4283.7

CHAMADA NOTAS

F 6 28 26.3 28 F 16 17 16.0 17
D 3 14 14.0 15 D 14 15 14.0 15
N 12 57 51.8 56 N 59 66 59.0 66

Tot 21 92.1 Tot 89 89.0

EDITORIAL Total.da Midia

F 4 30 108.6 '31 F 84 24 1681.6 27
D 5 38 129.8 37 D 65 18 1236.0 20
N 4 30 111.8 31 N 199 57 3248.2 52

Tot 13 350.2 Tot 348 6165.8

ARTIGO

F 9 27 422.3 33
D 17 51 544.0 42
N ,7 21 311.9 24

Tot 33 1278.2
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MANCHETE NOTICIÁRIo

F 2 40 37.4 48 ir 66 33 1463.0 35
D 1 20 12.3 15 D 38 19 822.6 19
N 2 40 27.3 35 N 94 47 1873.9 45

Tot 5 77 .0 Tot 198 4159.5

CHAMADA NOTAS

F 7 30 41.0 32 F 24 18 24.0 18
D 3 13 19.8 15 D 29 22 29.0 22
N 13 56 67.0 52 N 77 59 77 .0 59

Tot 23 127.8 Tot 130 130.0

EDITORIAL Total.da Midi.a

F 5· 71 254.7 79 F 108 28 2073.4 36
D O' O 0.0 O D 77 20 1176.2 20
N 2 28 67.5 20 N 194 51 2454.6 43

Tot 7 322.2 Tot 379 5704.2

ARTIGO

F 4 25 253.3 28
D 6 37 292.5 32
N 6 37 341.9 38

Tot 16 887.7



19

MANCHETE NOTICIÁRIO

F 2 28 16.4 28 F 53 34 1420.1 34
D O O 0.0 O D 32 20 800.9 19
N 5 71 41.7 71 N 69 44 1900.3 46

Tot 7 58.1 Tot 154 4121.3

CHAMADA NOTAS

F 8 44 40.1 46 F 25 23 25.0 23
D 4 22 17.5 20 D 20 18 20.0 18
N 6 33 28.2 32 N 62 57 62.0 57

Tot 18 85.8 Tot 107 107.0

EDITORIAL Total.da Mídi.a

F 7 33 366.9 39 F 102 32 2289.8 38
D 8 38 323.1 34 D 66 20 1269.1 21
N 6 28 248.6 26 N 149 47 2324.6 39

Tot 21 938~6 Tot 317 5883.5

ARTIGO

F 7· 70 421.3 73
D 2 20 107.6 18
N 1 10 43.8 7

Tot 10 572.7
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MANCHETE

F 1 25 12.4 17 NOTICIÁRIO
D O O 0.0 O
N 3 75 59.4 82 F 46 29 814.0 26

D 27 17 643.6 21
Tot 4 71.8 N 81 52 1587.2 52

CHAMADA Tot 154 3044.8

F 4 30 19.5 23 NOTAS
D 3 23 34.3 41
N 6 46 29.4 35 F 20 24 20.0 24

D 20 24 20.0 24
Tot 13 83.2 N 43 51 43.0 51

EDITORIAL Tot 83 83.0

F O O 0.0 O Total da Mídia
D 1 100 40.5 100
N O O 0.0 O F 73 27 937.9 25

D 54 20 872.5 24
Tot 1 40.5 N 136 51 1798.8 49

Tot 263 3609.2
ARTIGO

F 2 25 72.0 25
D 3 37 134.1 46
N 3 37 79.8 27

Tot 8 285.9
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Ocorrência % tamanho

ORDEM ECONÔMICA PRESIDENTE
F 5 100 103.4 100

F 14 50 309.9 52 D O O 0.0 O

D O O 0.0 O N O O 0.0 O

N 14 50 284.0 47
Tot 5 103.4

Tot 28 593.9
MINISTRO

TRIBUTÁRIA
F 3 60 128.4 77

F O O 0.0 O D 1 20 15.9 9
D O O 0.0 O N 1 20 21.5 12
N 2 100 47.0 100

Tot 5 165.8
Tot 2 47.0

Total. da Mídia

TELECOMUNICAÇÕES

F 1 50 22.2 62 F 101 41 2171.4 43
D O O 0.0 O
N 1 50 13.4 37

D 26 10 474.4 9

Tot 2 35.6
N 115 47 2311.5 46

REFOBMA
Tot 242 4957.3

F 8 50 167.8 56
D O O 0.0 O
N 8 50 131.7 43

Tot 16 299.5



23

fi
r~®~w~ó~EtlPé0~~!Dé~éâ~

y

lF01LllilA DE S. PAUILO

Ocorrência % Tamanho

SOCIAL CULTURA
23 120.6 30 F 6 75 138.4 71

F 3 D O O 0.0 O
D 4 30 148.1 37 N 2 25 56.3 28
N 6 46 127.2 32

Tot 8 194.7
Tot 13 395.9

SAÚDE
ECONOMIA

F 1 100 4.0 100
F 20 24 395.5 22 D O O 0.0 O

25 30 641.1 35 N O O 0.0 O
D
N 37 45 754.9 42 Tot 1 4.0

Tot 82 1791.5 CONGRESSO

lN.FRA-ESTRUTURA F 1 50 9.3 62
D O O 0.0 O

F O O 0.0 O N 1 50 5.7 38
D 1 100 15.3 100
N O O 0.0 O Tot 2 15.0

Tot 1 15.3 PARTIDOS

F 1 50 5.7 4
POLÍTiCA EXTERNA D O O 0.0 O

N 1 50 122.0 95
F 1 50 22.6 55
D 1 50 18.0 44 Tot 2 127.7
N O O 0.0 O

ESTADOS " MUNICÍPiOS
Tot 2 40.6

F 2 33 42.4 36
ADMINISTRAÇÃO D 1 16 14.4 12

N 3 50 60.2 51

F 10 15 304.7 19 Tot 6 117.0
D 12 18 263.7 16
N 44 66 999.6 63

Tot 66 1568.0
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Ocorrência % Tamanho
SOCIEDADE REFORMA

F O O 0.0 O F 6 30 115.0 21
D 3 42 39.8 30 D O O 0.0 O
N 4 57 92.8 69 N 14 70 416.3 78

Tot 7 132.6 Tot 20 531.3

PREVIDÊNCIA PRESIDENTE

F O O 0.0 O F 5 45 215.0 77
D O O 0.0 O D 1 9 12.0 4
N 3 100 96.8 100 N 5 45 52.1 18

Tot 3 96.8 Tot 11 279.1

ORDEM ECONÔMICA MlNISTRO

F 10 38 216.9 36 F O O 0.0 O
D 1 3 39.2 6 D 1 50 10.5 58
N 15 57 335.7 56 N 1 50 7.5 41

Tot 26 591.8 Tot 2 18.0

TRIBUTÁRIA
Total da Mídia

F O O 0.0 O

D 1 20 19.9 24 F 68 26 1665.6 27
N 4 80 62.1 75

Tot 5 82.0 D 51 19 1222.0 20

TELECOMUNICAÇÕES N 140 54 3189.2 52

F 2 100 75.5 100 Tot 259 6076.8
D O O 0.0 O

N O O 0.0 O

Tot 2 75.5 ,
"41 :t.~.
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JORNAL DO BRASIL

Ocorrência % Tamanho
CIÊNCIA/TECNOLOGIA

SOCIAL
O9 45 136.8 38 F O O 0.0

F
O 0.0 O176.3 D OD 7 35 50 N 1 100 17. 100

N 4 20 39.1 11
Tot 1 17.2

Tot 20 352.2
CULTURA

ECONOMIA
F 2 66 50.9 88

F 25 32 574.0 32 D O O 0.0 O

14 17 393.7 22 N 1 33 6.8 11D
N 39 50 796.6 45 57.7Tot 3

Tot 78 1764.3 SAÚDE

mFRA-ESTRUTURA F 4 66 85.2 75
D O O 0.0 O

F 1 50 5.2 11 N 2 33 27.4 24
D O O 0.0 O
N 1 50 39.0 88 Tot 6 112.6

Tot 2 44.2 CONGRESSO

POLÍTICA EXTERNA F 1 12 41.6 14
D 1 12 31.0 11

F 3 50 116.2 71 N 6 75 206.9 74
D 2 33 39.1 24
N 1 16 6.8 4 Tot 8 279.5

Tot 6 162.1 PARTIDOS

ADMINISTRAÇÃO F 4 50 75.9 35
D 2 25 65.7 31

F 15 25 427.9 32 N 2 25 69.8 33
D 14 24 270.9 20
N 29 50 618.1 46 Tot 8 211.4

Tot 58 1316.9 ESTADOS & MUNICíPIOS

F 2 33 36.3 27
D 1 16 9.1 6
N 3 50 87.3 65

Tot 6 132.7
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ocorrência % Tamanho %

SOCIEDADE TELECOMUNICAÇÕES
F O O 0.0 O
D 3 75 37.9 78 F 1 50 32.8 76
N 1 ·25 10.3 21 D O O 0.0 O

N 1 50 9.8 23
Tot 4 48.2

Tot 2 42.6
JUDICIÁRIO

REFORMA
F 2 100 63.0
100 F 6 40 98.9 37
D O O 0.0 O D 2 13 36.4 13
N O O 0.0 O N 7 46 130.1 49

Tot 2 63.0 Tot 15 265.4

PREVIDÊNCIA PRESIDENTE

F O O 0.0 O F O O 0.0 O
D O O 0.0 O D 1 50 71.6 91
N 1 100 3.3 N 1 50 6.6 8

100
Tot 2 78.2

Tot 1 3.3
MlNISTRO

ORDEM ECONÕMICA F 1 100 18.0 100
D O O 0.0 O

F 8 33 286.7 50 N O O 0.0 O

D 1 4 15.5 2
N 15 62 269.3 47 Tot 1 18.0

Tot 24 571.5 Total da Mídia

TRIBUTÁRIA F 84 33 2049.4 36
D 48 19 1147.2 20

F O O 0.0 O
D O O 0.0 O N 11746 2377 .6 42
N 2 100 33.2 100

Tot 249 5574.2
Tot 2 33.2



27

!f
rM~W!asap.m~m!.J.s!
O ESTADO DE SÃO PAULO

ocorrência % Tamanho %
CULTURA

SOCIAL
F 6 54 233.2 54 F 2 100 55.8 100

D 4 36 163.5 38 D O O 0.0 O

N 1 9 30.5 7 N O O 0.0 O

Tot 11 427.2 Tot 2 55.8

ECONOMIA SAÚDE
F 2 66 68.6 74
D O O 0.0 O

F 33 35 800.2 35 N 1 33 23.9 25
D 28 30 674.7 29
N 32 34 796.9 35 Tot 3 92.5

Tot 93 2271.8 EDUCAÇÃO

INFRA-ESTRUTURA F 1 100 32.9 100
D O O 0.0 O

50 78.7 N O O 0.0 O
F 2 74
D 1 25 5.0 4 Tot 1 32.9
N 1 25 22.0 20

CONGRESSO
Tot 4 105.7

F O O 0.0 O

POLÍTICA EXTERNA D 1 50 33.5 67
N 1 50 16.2 32

F 2 100 83.6 100
D O O 0.0 O Tot 2 49.7

N O O 0.0 O PARTIDOS

Tot 2 83.6 F 1 33 39.5 58
D 1 33 9.5 14

ADMINISTRAÇÃO N 1 33 18.7 27

F 6 15 211.0 19 Tot 3 67.7
D 8 20 251.9 23
N 25 64 613.3 56 ESTADOS &; MUNICÍPIOS

Tot 39 1076.2 F 2 50 76.9 56
D O O 0.0 O
N 2 50 58.5 43

Tot 4 135.4
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O ESTADO DE SÃO PAULO

Ocorrência % Tamanho %
SOCIEDADE REFORMA

F O O 0.0 O F 4 33 139.6 33
D O O 0.0 O D 2 16 72.2 17
N 3 100 67.8 N 6 50 209.7 49
100

Tot 12 421.5
Tot 3 67.8

PRESIDENTE
ORDEM ECONÔMICA

F 3 60 80.9 81
F 12 54 358.9 53 D O O 0.0 O

D O O 0.0 O N 2 40 18.6 18
N 10 45 309.6 46

Tot 5 99.5
Tot 22 668.5

MINISTRO
TRIBUTÁRIA

F 1 100 5.0 100
F O O 0.0 O D O O 0.0 O

D 1 100 38.8 100 N O O 0.0 O

N O O 0.0 O
Tot 1 5.0

Tot 1 38.8
TotÍü. da Midia

TELECOMUNICAÇÕES
F O O 0.0 O F 77 36 2264.8 39
D O O 0.0 O D 46 21 1249.1 21
N 2 100 76.9
100 N 87 41 2262.6 39

Tot 2 76.9
Tot 210 5776.5

_ .-:.1
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CORREIO BRAZILIENSE

Ocorrência % Tamanho
SAÚDE

SOCIAL
F 5 38 84.6 35 F 1 33 22.0 28
D 5 38 92.5 38 D O O 0.0 O

N 3 23 62.8 N 2 66 56.3 71
26

Tot 3 78.3
Tot 13 239.9

EDUCAÇÃO
ECONOMIA

F 1 50 6.6 52
F 16 31 271.9 28 D O O 0.0 O

D 13 25 274.5 28 N 1 50 5.9 47
N 22 43 411.2 42 Tot 2 12.5

Tot 51 957.6 CONGRESSO

INFRA-ESTRUTURA F 2 28 49.9 28
D 1 14 40.5 22

F 1 50 10.2 42 N 4 57 85.9 48
D O O 0.0 O

N 1 50 13.8 57 Tot 7 176.3

Tot 2 24.0 PARTIDOS

POLÍTICA EXTERNA F 3 60 78.0 72
F 1 50 27.4 55 D O O 0.0 O

D O O 0.0 O N 2 40 29.6 27
N 1 50 21.7 44

Tot 5 107.6
Tot 2 49.1

SOCIEDADE
ADMINISTRAÇÃO

F O O 0.0 O

F 6 13 116.9 13 D 1 33 10.5 30
D 8 17 154.5 17 N 2 66 23.4 69
N 32 69 595.6 68

Tot 3 33.9
Tot 46 867.0

CULTURA

F O O 0.0 O
D O O 0.0 O
N 1 100 21.8 100

Tot 1 21.8
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CORREIO BRAZILIENSE

Ocorrência % Tamanho
J1JDICIÁRIO REFORMA

F 3 100 46.4 100 F 2 22 26.7 15
D O O 0.0 O D 1 11 36.3 21
N O O 0.0 O N 6 66 105.0 62

Tot 3 46.4 Tot 9 168.0

PREVIDÊNCIA PRESIDENTE

F O O 0.0 O F 2 66 33.5 71
D O O 0.0 O D O O 0.0 O
N 1 100 15.9 N 1 33 13.3 28
100

Tot 3 46.8
Tot 1 15.9

MlNISTRO
ORDEMECONÔMICA

F 1 16 36.0 14
F 9 40 107.8 28 D 4 66 184.0 73
D O O 0.0 O N 1 16 29.2 11
N 13 59 264.4 71

Tot 6 249.2
Tot 22 372.2

Tota1 da Mídia
TRIBUTÁRIA

F 53 29 917.9 26
F O O 0.0 O D 34 18 852.5 24
D 1 100 59.7 100
N O O 0.0 O N 93 51 1755.8 O

Tot 1 59.7 Tot 180 3526.2·


