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Nosso estudo tem como objetivo apresentar um modelo para

pr a tica de campanhas pol it ic a s , a partir da sistematização da produção

:teóuca j a publicada no Brasil. Como referencial analisaremos os recentes

processos eleitorais, com ~nfase na eleição presidencial de 1989.

o modelo proposto tem como eixo central a aplicação

dos conceitos do Marketing do Produto ao processo eleitoral, tentando

entende-La como resultante de uma sene de fatores decorrentes da

realidade s~cio-econ~mica-poIÍtica brasileira.

Entendemos que e poss iv el a a doç ao dos conceitos de

Marketing PolÍtico, na realidade brasileira, desde que esta seja avaliada

com correção no processo de Jor mu l ac ao do conceito do pnodid:» e das

estrategias a serem adotadas, para que seja maior a probabilidade de

~xito.

Pode parecer ~bvia a colocaçao acima, mas se

verificarmos as praticas adotadas pelos politicos na eleição presidencial

de 1989, con cluiremos . que o candidato vitorioso foi um produto formulado
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a partir de uma p r ec i s a avaliação do contexto brasileiro, na qual se

transcorreria a disputa, enquanto o maior partido do país, na ~p~ca,

apresentou um produto cujas c a r ac te r Íst ic as eram amplamente rejeitadas

pelo mercado consumidor, conforme demonstravam as pe s q u i s a s que

procuravam levantar as necessidades do eleitorado.

o uso do Marketing PolÍtico vem tornando-se cada vez

ma i s freqüente no Brasil, principalmente apos o restabelecimento da

normalidade dernoc r a t ic a , traduzida' nos processos eleitorais para, acesso

ao poder na Administração Pub l íc a , em todas as suas esferas.

Mas a id~i'a do Marketing Político não ~ algo

completamente novo na história pol Ít íc a eleitoral brasileira.

Na d~cada de 50 houve um desenvolvimento intenso e

representativo neste campo. Os pol ít icos do per-íodo populista da pol í t ic a

brasileira embasavam suas campanhas mesclando intuição criadora e

técnicas de Marketing PolÍtico.

Alguns exemplos dessas campanhas sao muito difundidas

e algumas se perpetuaram a te os dias de hoje. O candidato ]ci.nio Quadros

e o modelo mais forte neste sentido. Possuía dois pontos fortes, o slogan

A Campanha do :t.o.1:t.ão coru.a« o mi..Lhão e o símbolo, muito conhecido, da

vassoura para varrer a cornipçao. Outro símbolo ma r c a n te , que concorna

com a vassoura, era o trevo da sorte do falecido governador de são

Pa uIo , Adhemar de Barros. í:
I:

O processo. de desenvolvimento, tecnico e cientÍfico, do

Mat"keting Polhico foi, de certa forma, procrastinado pelo per-Íodo

autor it a r io dos regimes militares.
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Marcos Cobra(17) afirma que o Marketing, a se r v tço

dos partidos pol ít icos , ressurge no cenano brasileiro a partir de 1974,

mas ganha força e a n i rnaç ao com a redemocratização do pais, em marcha,

a partir de 1985.

Est~ prevista, para os p rox irnos dez anos, a realização

de oito eleições e, e t ambern , face a esta perspectiva que se torna

relevante a elaboração de estudos que estabeleçam correlações entre os

preceitos teóricos ditados pelos v,peciaü/j.ia/j em Marketing Polhico e

as p r at íc a s eleitorais adotadas pelos candidatos.

Por ma i s que se procure teorizar sobre o assunto, o

que se depreende sempre e que o Marketing Polhico decorre da aplicação

dos p r inc ip ios e tecrric a s do marketing do produto ao processo eleitoral.

o que sentimos falta, na area, ~ de uma produção que considere as

experiências eleitorais recentes, no contexto da real idade brasileira. E

e o que procuramos fazer, a partir da estruturação cJ..á/j/j.i..ca dos

estudos de Marketing do Produto, ilustrando com fatos eleitorais,

procurando extrair, sob nossa ótica, o que consideramos mais consistente

e pertinente na bibliografia existente.

r"
.\

1
'v . I~'( :\ .

11\:



Apos a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnol~gico

possibilitou a superprodução de im~meros bens de consumo, que

começaram, então, a ter dificuldades de colocação no mercado. Resolvido

o problema da produção, era p rec i so resolver o problema do consumo e,

assim, assumiu importância o processo de !!!arketing que, objetivando

viabilizar as vendas, tratava do produto desde sua idealização e

fabricação at~ chegar <i.s mãos do consumidor.

A necessidade que os candidatos a cargos de natureza

pol it íc a têm de se posicionar perante o eleitorado, encontrou seu

paralelo na necessidade de posicionamento dos produtos junto aos
.. ,

consumidores; consequentemente, procurou-se a adequaçao das estrategias

de marketing do produto para 0- desenvolvimento das campanhas eleitorais.

Os especialistas em Marketing Polhico, [ose Rubens e

Ney Lima Figueiredo 0,11) estabelecem como um marco da aplicação ma i s

cientÜica dos ensinamentos de marketing numa campanha eleitoral, as

eleições presidenciais americanas de 1960, onde Kennedy derrotou o

favorito Nixon. N A partir do posicionamento correto feito com profissio-

nalismo comp eten te ", ainda segundo Figueiredo, N o espaço conseguido

por ambos os candidatos ( ... ) ocorreu na razão direta da importância

do que diziam ou da oportunidade cdada, nao sendo proveniente de

qualquer esquema espetacular de comunicação.-

;':
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Procura-se correlacionar as campanhas de marketing

com as campanhas pol ít íc a s , clocando-se os candidatos como paoduco>

para os can-oumi.daae-s (eleitores), tendo como finalidade adquirir o

ma ror nume ro de simpatizantes e, por conseguinte, votos. O candidato,

então, orienta-se pelas estrat~gias me rc a dolog ic a s e, em função desta

perspectiva, delineia sua campànha.

Assim, para que o lançamento do paodut» - candidato

seja bem sucedido no meacado eleitorado, deve-se "pesquisar a

formação e as motivaçoes do seu mercado, desenvolver um conceito de

produto adequado e eficaz e criar planos cuidadosos para a comu n ic aç ao

e distribuição de sua imagem. Assim que for eleito, terá que cultivar

a satisfação dos eleitores a tr av es da combinação de bom desempenho,

de boa organização e de ret ro ica apropriada." (lO).

I
I
I
Icandida tos. Mas o candidato que qu i ser liderar as vot açoes deve tentar I

O que nao se sabe e se, com o desenvolvimento do

Marketing Politico, os eleitores irão eleger os melhores ou piores

compreender o mercado, suas necessidades e seus desejos. O publico

ficará satisfeito se, depois das eIe icce s , o candidato cumprir as

promessas feitas anteriormente e', assim,. a receptividade do eleitor

quanto às instituiçoes politicasserá positiva.

1.1 - CONCEITO DE MARKETING - De acordo com

Philip Kotl er (lO), " o marketing ~ a análise, o planejamento, a
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implementação e o controle de programas cuidadosamente formulados e

planejados para proporcionar trocas volunt~rias de valores com

mercados-alvo, no propósito de atingir os objetivos organizacionais. "(10),

Alguns autores conceituam marketing t arnbem pela

perspectiva social, como um processo no qual h~ identificação das

necessidades naturais de uma sociedade, expandindo-as e suprimindo-as.

O objetivo principal do marketing ~ a troca de

valores que ocorre, de forma vol un te.r ia , atraves do desenvolvimento e

prpmpçao dos atrativos, satisfazendo todas as partes envolvidas. Os

resultados deste processo são os produtos e serviços que retornam ao

me io ,

COllunicaç~es

Recursos

Pela d.ín amic a apresentada no quadro ac i ma , podemos

una g in a r que "uma prefeitura cornu m ca aos cidadãos como depositar e

selecionar o lixo, executando o se.rv ico de coleta e consumo do mesmo.

Recebe impostos e solicitações para coletas especiais ou reclamaçoes

sobre os se r vrços prestados. "(13).

As es tr a teg í a s de mar ket in g sao o conjunto da análise,

do planejamento e do controle. Elas compreendem aperias uma etapa do
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processo. Pelo quadro a seguir temos:

MODELO ESTRUTURADO DO SISTEMA DE MARKETING (13)

MACROA/IIBIENTE
ecologia - mercado - economia ~ P2litica - concorrencia

tecnologia - legislaçao .~ cultura .

ESTRATEGIASDEMARKE TI ~G
identificaç~o de oportunidades - analise da organizaç~o

definiçao de objetivos - plano de viabilidade
PLANO DE MARKETING

composto de produto - ~Olllposto de distnbuIçao
couposto de promoçao - orçamento

equIpe de vendas - previs;es e .etas - programas de vendas

O macaoomb.i.eru:e representa o contexto em que sera

de l ine a d a a ação. Atr a ve s dá' peeoui.oa coletam-se informações no
. I

macroambiente, que sao processadas e se transformam em planos

v i a ve i s para o lançamento de novos produtos e serviços cuja necessidade

já está identificada.

O plano de marketing e a açao mercadol~gica que

segue a orientaçao do plano estrategico. Ele estabelece os objetivos e

identifica os meios para alcançá-los, ou seja, é o processo mercadológico
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fora da empresa.

,
O plano de vendas esta voltado para o atendimento da

demanda gerada pelo plano de marketing. Sua função ~ a organizaçao

do processo de abastecimento de pontos de venda, obtendo, assim, os

melhores resultados.

Como forma de assistir o alcance dos objetivos sao

nece ss a r ios avaliação e controle cosntantes que acompanhem as eventuais

alterações do macroambiente e reorientem os objetivos, no intuito de

cor r ig i r e adaptar o plano original.

1.2 - MARKETING POLITICO - Marcelo O.Coutinho Lima (8)

define o Marketing PolÍtico como a aplicação da mercadologia no processo

pol Ít ico , com algumas diferenças. Para o marketing do produto, o

objetivo e , a tr aves do ,conhecimento p rev io do consumidor, suprir suas

necessidades apresen tando-lhe um produto eficiente. Na pol it ic a , o

objetivo ~ suprir as· necessidades do eleitorado com dirigentes/

representantes que os satisfaçam e que sejam escolhidos por eles.

Sob este enfoque, uma correlação usual e: consumidór

,
esta para o eleitor, assim como o produto esta para o candidato. Nesta

proporçao direta o voto representa o momento da compra, da aquisiçao

do produto.

Coutinho Lima apresenta o seguinte caso:

N A identificação da figura de Tancredo Neves com o desejo de mudanças
I

da população brasileira foi uma bem sucedida operação de marketing

po l it ico , Existe um momento especifico no Marketing PolÍtico" o momento
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eleitoral, no qual um individuo, defensor de um grupo de id~ias ( ou

apenas de um grupo) v a i procurar obter legitimidade e o direito a um

cargo pub l íco atraves da obtençao de votos nas urnas. "(8).

Sandra Souza Pinto (20) tra balha com os conceitos de

Marketing Polhico recorrendo a uma extensa bibliografia, basicamente

de autores americanos. Ela diz que a preocupação de justificar a

aplicação do marketing na polhicil começou com Kotler uo: e

Shamma (20) atrav~s de paralelos entre competiçao eleitoral e competiçao

comercial.

Lindon (20) e outro autor citado: "0 Marketing

PolÍtico e um conjunto de· teorias e m~todos de que se podem utilizar as

organizações polhicas e poderes pu b l icos , ao mesmo tempo para definir

seus objetivos e programas e para influenciar o comportamento de seus

cidadãos. "(20) •.

Atr ave s de Sh a mrna , a autora, em sua tese de mestrado,

especifica as ferramentas utilizadas no Marketing PolÍtico: pesquisas de

marketing; mídia; propaganda; regressao mul tipla; análise fatorial;

análise discriminante; análise de cor res pondencí a ; escala multidimensional;

etc.

No Marketing. PolÍtico as ferramentas consistem no

candida to em SI, no programa de comunicações, nos m~todos de

levantamento de fundos, na or g a mz ac ao da campanha e no esforço para

ganhar votos.

I Fernando Collor

Para Figueiredo (1) '. o sucesso da campanha de .

à p re s id enc ía da Repu b l ic a , em 1989, foi decorr~ncia
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\ da maneira consistente, talentosa e competente que o candidato

\. utilizou o Marketing Politico.

"Foi o que Collor fez ao longo de toda a sua campanha,

na qual nao atuou como um .polÍtico tradicional, mas como um homem de

marketing pol Ít íco . Esteve sempre atento para dizer aquilo que o povo

queria ouvir, segundo as inform?-ções levantadas previamente. tNos debates

em rede de televisão - principalmente no segundo - pautou-se realmente

como um produto. Em nenhum momento discutiu com Lula os temas

relevantes. Disse aquilo que iria causar impacto junto ao pub l íco alvo,

o eleitorado de baixa renda. ( ... ) E quero ressaltar esse ponto: além

"

de sua sensibilidade, seu f-ee-Linf) , 00llor pautou-se o tempo todo em

pesquisas que demonstravam a p ref'e rec.í a e os anseios da população,

depois transformados em manifestações suas propr ias . Assim, posicionava-

se como candidato natural para promover a solução dos prcol eras levantados. ]

1.3 - RELAÇAO ENTRE MARKETING POLITICO E
f>1ARKETING DO PRODUTO - Para Tomaseli os processos estruturais do

Marketing PolÍtico e Marketing Empresarial apresentam esquemas

semelhantes. (8)

·MARKETING EMPRESARIAL

COMUNICAÇÃO/~- - -_._._._.- - - -- ---.:- - -\
i BENS E SERVIÇOS I

,

I
i

I
! /./

:( \l
PRODUTOR CONSUMIDOR
VENDEDOR COMPRADOR

r~ DINHEIRO )1
I I
I I
\ INFORMAÇÕES )'--------------_/
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MARKETING POLÍTICO

COMUNICAÇÕESE IDÉIAS
-,- -,_.- -,- _.- -,- -- --.....

\PR01-1ESSAS E FAVORES I
I

I

I
I VOTOS
I I.I .
\ - J,'-._, _', _:_ LNEORlMÇDES ,/

Analisando em termos espec if icos , percebemos que o

rne io ambiente define os assuntos principais e as oportunidades para os

candida tos. Os vendedores sao o candidato, seu partido e as alianças

com grupos de. interesses. O candidato procura desenvolver seu conceito

de produto vend~vel aos eleitores. Os eleitores são atingidos a tr aves

da mídia de massas, apançoes pe s so a i s e auxiliares p a rt id ar ios e

volunt~rios. Paralelamente ha um ajuste continuo de tudo isso para os

diferentes segmentos eleitorais e re v i s ao constante dos resultados para

futuras modificações da campanha.

O candidato deve ser cuidadoso ao elaborar uma

estrategia de marketing para ter o a-poio dos quatro mercados a

enfrentar: eleitores, partido, con t r ib u'idor es e grupos de interesses. Se

o candidato tiver somente como objetivo os trabalhadores, te r a

problemas com os empresanos.
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Segundo Roberto Pedroso (22), as atividades do Marketing

quanto ao produto sao:

a) entender as necessidades do consumidor;

b) entender quem sao os consumidores;

c) entender quem sao os concorrentes e como eles atuam;

d ) desenvolver o produto de acordo com os Ítens anteriores;

e) tentar satisfazer o consumidor de uma maneira melhor que os

concorrentes;

f) equilibrar a satisfação do consumidor com as perspectivas de

rentabilidade da empresa;

-g) ter em vista a garantia ou sensaçao de que ambos os lados estao

ganhando com a relaçao de compra e venda.

Quanto ao Marketing PolÍtico, o autor define:

a) compreender corretamente as expectativas do cidadão (tomado sempre

coletivamente) em relação ao candidato e futuro governante;

b ) classificar os eleitores de acordo com seus interesses comuns,

rele:vantes ao processo de escolha eleitoral;

c) entender os adversários pol Ít ícos e como agem;

d ) desenvolver e lançar o candidato e sua plataforma politica que

satisfaça o eleitor enquanto maioria;

e) usar como orientação a necessidade da ma ror-i a dos eleitores;

f) dosar as ofertas para que o partido/ ca n d í d a to conquiste espaços e

governos compatibilizando os custos;

g) quando o candidato eleito satisfaz as necessidades do eleitor,

este o mantem no governo e assim ambos os lados saem ganhando.
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KotIe r (la) apresenta algurrn.s di f erenças ent re o Msrke t ing

PolÍtico e o Comercial:

,
1) Um candidato e um produto que pensa, fala e age por conta p rop r i a ,

diferentemente de um produto comercial especifico que nao pode

modificar-se e adaptar-se a novas situaçoes;

2) Um homem não pode ser planejado como um produto; ele tem

antecedentes e uma personalidade razoavelmente determinada. J<:i. um

produto pode ser lançado para atingir vontades especificas do mercado;

3) Um produto pol it íco só pode ser comprado em epocas de eleições e nao

como produtos convencionais que estão no mercado o tempo todo;

4) Um bem especifico oferece recompensa imediata e pessoal ao consumidor,

enquanto que o produto politico, oferece, geralmente, beneficios geráis,

em pe r Íodos de tempo razoavelmente longos;

-5) Os compradores de produtos comuns estao acostumados a agressividade

de seus vendedores, mas não aceitam a mesma agressividadedos

vendedores de produtos pol ít icos ;

6) As mensagens que o marketing comercial env i a ao mercado sao

controladas, enquanto que o candidato pol í t íco ~ levado aos compradores

por noticias e comerit a r ios , onde o candida to ~ interpretado nas suas

açoes e palavras;

7) Uma empresa de n egoc ios pode r a ter sucesso se alcançar uma

pequena fatia de mercado que lhe proporcione lucro, enquanto que um

candidato sÓ te r a ~xito se alcançar a maior participação no mercado ou

uma participação elevada que lhe d~ a vitória, pois, fora dela,

nenhuma quantidade de votos satisfarei. seus objetivos;

",
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,
8) Os objetivos e os meIOS do vendedor empresarial e politico sao

diferentes. O vendedor empresarial busca o lucro, enquanto que O·

vendedor pol í t íco busca o poder;

,
9) Uma empresa troca produtos por valores monetarios com o mercado,

enquanto que um po l ít ico troca promessas por votos."

Neste ponto, considero pertinente ressaltar a conceituaçao

que Marcos Cobra(7) apresenta sobre Marketing Eleitoral. Para o autor,

o Marketing Eleitoral interessa-se pelos· meios da luta eleitoral e nao

pelos fins de uma ação pol Ít íc a . A promoção de um candidato ou de um

programa pol í t ico por ocasião de uma campanha eleitoral apresenta certas

peculiaridades distintas de uma promoção de uma causa social ou de um

produto comercial.

Dependendo do autor, uma preocupaçao em considerar o

Marketing eleitoral inserido no conceito ma i s amplo, entendemos que o

autor considera o Marketing Eleitoral inserido no que se tem conceituado

como Marketing Pol it íco , o que não temos observado na maioria dos outros

autores que, embora discordam especificamente sobre campanhas eleitorais,

não dão relevincia a este aspecto conceitual. O fato ~ que a produção

sobre Marketing PolÍtico ainda ~ insipiente e não h~ produção suficiente

que permita avançar sobre as v~rias aplicações do marketing pol ít ico ,

como o Marketing PolÍtico - pcs eleitoral, Marketing PolÍtico Segmentado

(campanhas eleitorais, rnajorit~rias e proporcionais, nacional, estadual,

local) etc.

O que observamos e que nao se busca mesmo esta

distinção e o que se apresenta pode r ia ser aplicado em v~rias s í tu açoes ,
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11 - MACROAMBIENTE (CENARIO) E O---------------------------

2.1 - INFLUENCIA DO MEIO E DO MACROAMBIENTE -
Toda e qualquer mudança ou r enov aç ac, que ocorre externamente a uma

empresa, pode e deve influenciar o desenvolvimento da mesma. É preciso

adaptar-se ao pub l íco que se quer atingir, buscando as a de qu açoe s

necessanas de forma dincimica. AIvin Toffler, citado em obra de René

Dreifuss (16), registrou o "impulso acelera tivo ", derivado das forças

tecnol~gicas, econorm ca s e soc i a i s que compoem o macroambiente.

o cen~rio político insere-se também neste contexto

em que o candidato e o partido devem integrar-se com as mudanças

soc i a i s significativas do eleitorado.

Para TomaseÍi (13) as forças do macroambfente que

ma i s a tingem um sistema de marketing s ao: "ecologia, mercado, econorm a ,

pol í t ic a , concor renc í a , tecnologia e cultura". A pene tr ac ao e a intensidade

destas forças dependem do modo em que estejam embasados os valores

sociais. O autor analisa fatos e pressupõe cen~rios cabíveis ao per-íodo

que se estende do inicio ao fim de uma campanha, algo em torno de
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três anos de trabalho intensivo. Compete ao pol ít íco ampliar as

oportunidades, revendo propostas iniciais e fixando novos objetivos.

Para obter êxito, o candidato deve possuir sensibilidade tal que lhe

permita enxergar o que a maioria leiga não vê. O pol itíco deve

compreender os desejos mais encobertos da população, o que a estimula,

o que a torna persistente e no que ela acredita.

Figueiredo(1) cita um exemplo da a u senc i a de

sensibilidade pol ít íc a . "Durante o regime militar, iniciado em 1964,

nenhum pol Ít íco utilizou tão bem as t~cnicas de marketing como Paulo

Maluf. Ele entendeu como n íng uern , as forças que atuavam no re g irne

au tor it a r í o e, numa c ar re ir a fulminante, foi presidente da Caixa

Eccnorníc a , Prefeito, Secret~rio dos Transportes e, por fim, Governador

do Estado de são -Pau lo. Seu estilo sempre foi inconfundível: La. di.n.ero

a quem decidia, .sem iru.eae-s-sa». 0-1 mei.o-s, À medida que seus planos

futuros dependeram do apoio popular, dentro do projeto de abertura

pol ít ic a , não conseguiu ele, reposicionar o seu d í scu r so , que funcionou

bem so dentro de um determinado contexto."

Independente do cargo a ser conquistado deve~se

proceder a uma an~lise do macroambiente nacional, estadual e local,

com o intuito precipuo de melhor desenvolver sua campanha. Supondo

uma candidatura para prefeito; ~ nece s s a r io que ele situe a cidade

que o elegera num contexto econorn íco , . no geral, ou seja,

nacionalmente e especifico, dentro daquela região determinada.

Descobertas as possibilidades econom ic a s de que dispõe a cidade, o

candida to deve, tamb~m destacar os elementos culturais, manifestos no
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cotidiano e na hist~ria do local, para que possa respeitar e

valorizar os hábitos e costumes da cidade, conquistando a empatia do

eleitorado.

o candidato, alem de preparar rigorosamente suas

estrategias, deve ater-se às estratégias adversárias, no sentido de

rebat~~las oportunamente. É preciso estar atento aos resultados de

pe sq ui s a s de opinião pu b l íc a , detectando as p refer'enc ias populares. O

departamento de marketing do candidato deve desenvolver um trabalho

criativo, ostensivo e audacioso sem quebrantar as regras impostas

pelas legislação que norteia o processo eleitoral.

O numero de partidos brasileiros proliferou,

principalmente, nos ~ltimos pleitos. Esta aus~ncia de tradição faz com

escolha o candidato e não o partido.

Tomaseli exemplifica com uma eleição ocorrida em

Porto Alegre onde, segundo pesquisas do IBOPE, 70% 'das pessoas

preferem escolher o candidato e os outros 30%, o partido. Dai a

impotância ainda maior do excelente desempenho de cada candida·to.

Por isso, tão fundamental quanto conhecer o mac roa mbie n te e o

contexto s~cio-politico-econ~mico-cultural da area, o candidato deve

conhecer a fundo todos os caracteres de seus opositores: virtudes,

defeitos, pontos fracos e fortes, principalmente os que o relacionam com a

vida p ub l íc e . A análise envolve inclusive o contraste do desempenho

adversário com o seu p rop r io desempenho, adaptandq-se da forrna mais

adequada para não dar margem a ataques, boatos e constrangimentos

que se tornem do dom ín.io pub l íco ,
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ELEIÇÕES 1989 - MACROAMBIENTE BRASILEIRO

Para melhor entendimento do que foi apresentado

recorremos ao cen ar-ío s;~io-econ~mico, pol ít ico e cultural que

integrou o macroambiente nacional nas últimas eleições.

Utilizaremos dados apresentados pelo Projeto Leader, pelo IBGE,

Gazeta Mercantil e Revista Veja.

A FI ESP, em busca de alguma luz sobre os rumos da

sucessao presidencial, encomendou a especialistas uma p es qu i s a

denominada Projeto Leader, desenvolvido de outubro de 1988 a

janeiro de 1989.

Sumariamente, as conclusões advindas das discussões

entre analistas pol ít icos segundo o projeto, podem ser definidas como

segue:

,* o poder civil esta desgastado, produto da forte cnse econorruc a e

social;

* a postura do pqlitico tradicional ~ iride sej a ve l ;
,

* o poder decisivo esta, principalmente, em são Paulo;

,* O partido tera pouca participaçao, de certo modo, visto que o

pleito e unicamente para presidente, não envolvendo outros cargos;

* a inclusão do eleitorado juvenil não torna esclarecedor o

comportamento do eleitor de modo geral. E, mais, 70% do eleitorado

possui pouca instruçao,
,

sem ter concluido o primeiro grau.
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As discussões a brir am novas perspectivas para os

candidatos, pressupondo sucesso ao que tivesse melhor retorica

populista, identificando-se com os problemas e oferecendo soluções de

forma carismática e sensibilizadora.

Avesso ao tradicionalismo, o povo eXIge um

candidato novo, com id~ias novas, que ofereça soluçoes inovadoras

para positiva perspectiva futura.

Por sua vez, o I BGE entrevistou 300 mil eleitores e

, -
traçou o perfil, mais completo ate entao, do eleitor brasileiro.

Às ves per-as do primeiro turno (15/11/89) ." o eleitor

brasileiro med io ~ católico; branco, tem entre 25 e 34 anos e ganha

NCz$380,00 (mais ou menos, U$38, 00) por mes.

As pe s qu i s a s demonstram numeros relevantes:

* a rna io rt a do eleitorado era predominantemente de homens, embora

52% da população brasileira fosse feminina.

~ a região sudeste abrigava os maiores colégios eleitorais entre

são Paulo e Minas Gerais. A parte isto, o vitorioso foi o canoca

Fernando Collor de Mello, representando o nordeste.

-:* 20% do total de eleitores desconhecia o nome do entao presidente,

José Sarney; 17% não tinham instrução alguma e os restantes tinha de

um a sete anos de estudos.

* 67% dos eleitores eram empregados - como o candidato Luis Inácio

Lula da Silva; 25% de autônomos - tal e qual Fernando Gabeira e

somente 4% eram pa t roe s - na mesma condição de Maluf, Collor, Silvio

Santos e Brizola.
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* 80% eram catol icos , 10% protestantes - como os candidatos Antonio

Pedreira e Armando Corr~a e os ~ltimos 10% disseram acreditar em

espiritismo.

*num grupo de dez brasileiros, se i s sao brancos; num grupo de cem

35"/osão pardos. 5,3% sao negros e 0,6% são amarelos.

* 58% t ern opmlao formada e escolhem seu p rcp r io' candidato; 12% se

odentamp-ela mídia; 1,5% seguem orientação da congregaçao religiosa e

o mesmo porcentual segue a orientaçao patronal.

* 80% dos votos foram do meio urbano e os outros 20% do meto rural

foram rrot ívados pelas propostas de reforma agrana.

* em termos salariais, 52% ganhavam em torno de um salário mínimo,

21,8%, entre 1 e 2 salários e somente, 23, 5% superavam os dois

salários mínimos.

* a d í sc rep anc ia na distribuição de renda brasileira era d ivu l g a d a

pelo Banco Mund ia I com os numeros: 67% da riqueza nacional

limita-se a 20% dos brasileiros mais ncos e os 40% mais pobres

detinham 7% da nqueza.

* calcula-se que desde 1974, a populaç~o de favelas cresceu 1000%.

Durante a campanha pelo horário gratuÍ'to de rádio

e televisão tudo esteve em Jogo. Os c a n d t da to s tinham dois horários

distintos para abarcar, durante dois meses, o maior nurne ro de

"

eleitores. Os nurne ros (4) mostravam que .ern cada dez eleitores, sete

se informavam sobre as campanhas pela televisão.
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As condições econorm c as e SOClalS deixam

transparecer uma massa eleitoral pobre e miser~ velo jos~ Álvaro

Moise s , em entrevista para a Gazeta Mercantil (15/09/89), observa que

N a natureza da excIu s ao social dessa decisiva maioria de pobres e

miser~veis n~o muda, necessariamente, por causa da obrigatoriedade

do voto. Para mudar vai ser p reci so que o sistema pol ít íco abra

out rós c a n a i s de participaçao social para essa massa".

O pesquisador jose Augusto Guillon de Albuquerque,

na mesma ed íç ao reafirma que "Temos uma igualdade pol Ít íc a muito

grande e uma diferença ou melhor, exclusão social enorme".

Esta desigualdade aviltante era tambem r espons a vel

pela incerteza sobre os rumos da eleição. Os analistas polÍticos

acrescentam a isto a de sor g an iz.aç ao pol it ic a , a fraca inf ilt r aç ao

dos partidos pol ít icos nas campanhas ma i s pobres. Segundo jose

Casado, jornalista da Gazeta Mercantil , " as pesquisas disponíveis

indicam que o reconhecimento dos partidos ocorre a te a faixa dos

eleitores de classe med ia "; mas de forma limitada, isto e, somente

alguns partidos (PT, PCB, PMDB). Na verdade, destacam-se as

lideranças pol it íc a s e nao propriamente, os partidos.

Na mesma reportagem, o historiador Hel io Silva,

afirma : N O Pais está despreparado p a rd idar ia e eleitoralmente

para esta eleição presidencial." "Mas temos um partido pol ít ico ,

um programa., uma ideologia, um corpo estruturado e urna disciplina
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part idária - .

Estas circunst.incias levantadas por H~lio Silva, foram

refletidas tamb~m pela professora Maria L~cia Victor Barbosa: "Essas

eleições serão manipuladas por qvem melhor usar o palanque eletr~nico

(a televisão) ( ... ) va i ganhar aquele que for o melhor ator pol it íco ,

que melhor souber mercadejar com a mater-í a=p r-ima do sonho e da

esperança." Quanto à proporção pobre do pais, Maria L~cia observa que

N são, essencialmente pessoas frustadas com os pol Ít ícos , em termos

gen~ricos e tendem a fazer uma leitura do mundo baseada nas suas

emoções, nos seus sentimentos, no julgamento de seus valores, ou seJa,

apesar da educação restrita que tern passaram pela "e.sco ia" da

malandragem e não fazem parte daquele Brasil rural de antigamente.

Maria L~cia Victor considera ainda que a televisão e

uma esp ecre de caixinha de sonhos e o eleitor busca no candidato a

imagem da segurança, autoridade, superioridade e energia. E esta

ansiedade popular que traça as melhores es tr a teg ie s de

pol it íco ,

marketing

Este cenano j a era apresentado pela Revista Veja,

datada de 29/03/89, segundo a qual, de acordo com o TSE, "nada menos

que 65% dos eleitores estão concentrados em se i s grandes, Estados: são

Paulo, Minas Gerais, Rio de]aneiro, Bahia, Rio Grande do Sul e

Paraná. O volume de votos 'que sera depositado nas urnas em todo

o Estado de são Paulo, por exemplo, qU,e tera em novembro 18 milhões

de eleitores, será dez vezes maior que o de um Estado do

da Paraiba ..H

tamanho
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o artigo relata ainda que o eleitorado com este perfil

produz crenças verdadeiras e falsas. Nas primeiras diz-se que as

eleições costumam ser vencidas "pe l a sigla que aparece como a :

bem equ ipad a para dar conta dos dramas SOClaIS do p a i s ( ... )

m a i s

a

crença falsa e a de que um eleitorado com um perfil marcado por

desigualdades teria uma espécie de compulsão pol Ít ic a para votar em

candidatos de esquerda, especializados em a nunc i a r , em palanques, o

proposito de promover reformas SOClaIS. _ Afirma-se também que a faixa

ma i s carente da populaçao escolhe o candidato que e de opos icao e nao

por opção p a rt id a r í a .

2.2 - POSIOIONAMENTO EM MARKETING - Para adequar

o ·produto· ao -mercado consumidor- e sua necessidade, deve ser traçado

um perfil comum dos eleitores em seus varios segmentos, de acordo com

as expectativas e reivindicações, considerando as influências do mei o ,

Segundo o Prof. Roberto Pedroso (22) esse traço pode

ser chamado de "pos ic ion amento do candidato/plataforma a ser trabalhada

na comumcaçao e na escolha do candidato para ser m:t/1.oduJi.-do/tvcado/

po.s.cci.onado na mente do eleitorado.-

O termo po-si.cconomeru:o , em Marketing ,significa a

percepçao que o consumidor tem de cada marca oU: produto, de acordo

com sua necessidade. Na pol it ic a dei-se o mesmo. O candidato deve

apresentar a imagem que o eleitor deseja, ele deve ser a resposta para

as expectativas do eleitorado. Definido este posicionamento e as

adequações devidas, escolhe-se o candidato que preencha melhor o
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perfil de candidato/plataforma, creditado como ideal. Na au senc i a

deste ideal, de algu~m com caracteristicas ma i s p rox irna s das desejadas,

pode-se adaptar um outro mais ví a ve l , que condiga à plataforma em

todos os aspectos, denotados pelas suas opiniões, posturas e procedimentos.

Tamb~m a plataforma requer r-efor mul acce s e adaptações.

Pronto o produto e a imagem que ele vai representar,

em Marketing, rest a definir-lhe um preço, um valor. O Marketing e

responsável pelo levantamento de preços de similares e pesquisa sobre

o que o pub l ico , aquele já apurado, poderia despender em função de

obter o produto.

Para o ProL Roberto Pedroso, no caso pol ít ico , esta

consideração de preço nao segue os mesmos parâmetros, visto que o

pagamento se r i a em forma de voto. Aspectos como ponto de venda e ato

~ de compra, para Marketing Pol í t ico , são di f erenciados , pOIS a compra"

1 ~ feita na urna, no umco dia de eleição. Não se pode correr risco de

ser surpreendido neste unico dia. Portanto, o eleitor deve receber o

ma ror numero de informações pos s Íve l a respeito do candidato/produto,

informação esta produzida e distribuida em vanos setores e a tr av es de

diversos meIOS de cornurn caç ao .

Resumindo, os caminhos que ocandi dato deve percorrer

se r i arn , segundo Roberto Pedroso, os seguintes:

* entender quem sao os eleitores procurando classificá-los em subgrupos

hornog eneos e relevantes à escolha de candidatos. Quantificar esses

subgrupos em termos de tamanho.

* entender qual e a necessidade e nuances de cada subgrupo.
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. ~. .* entender as ínfl uenc ia s e efeltos do macro ambiente sobre os grupos

de eleitores e suas necessidades.

* traçar o perfil da necessidade e nuances que representa todo o

eleitorado, sem ser superficial, com marcos fortes relativos as

reivindicações e expectativas dos subgrupos mais fortes, aceitas pelos

demais.

* entender a percepçao do elei'torado dos concorrentes.

* definir um posicionamento adequado do c andidato/plataforma para o

perfil de nécessidade coletiva detectado no passo 4, e que seja melhor

que o dos concorrentes.

Recorremos a F igueirédo' (1) para exemplificar um

posicionamento correto em Marketing Político.

Atr a ves da Vox. Populi, Collor qUIS conhecer, desde o

inicio da campanha: NSe o fato de ser um homem desquitado ou.

divorciado teria import anc í a para a eleição; se sua antiga participaçao

no PDS teria um peso negativo. N Preocupações como estas foram somadas

a efetiva aplicação da metodologia de marketing, ajustando sua

candidatura à realidade brasileira. As palavras de ordem tamb~m foram

muito bem projetadas, prova disto foi a imediata empatia popular a

caça aos mar a ja s". As pesqu i s a s tambem foram r'e spon s a ve i s por este

~xito.

Fernado Collor de Mello Ja estava bem posicionado

por 1/3 das pessoas que o con hec ia m, em março de 1988. Em ma io do

mesmo ano apareceu em cadeia nacional, junto ao Partido da Juventude,

em horario eleitoral gratuito. Isto quer dizer que, enquanto os outros

.'
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partidos estavam em projetos embrionários de campanha, o candidato

Collor Já tinha definido o pub l íco alvo, a imagem da sua campanha,

em função das necessidades apresentadas pelas pe s qu i s a s da Vox Populi.

Fernando Collor ~erificou que havia um espaço a ser

ocupado e que esse espaço poderia ser seu. Ele poderia representar o

papel de "s a lv ador da p a tr í a ", imitando em genero, numero e grau,

mas dentro de suas características, a atuação que levou J~nio Quadros

~ Presidência na eleição de 1960.

Assim como acontece com um produto, o posicionamento

do candidato e fundamental. Existem anseios, desejos e expectativas do

eleitorado que devem ser levantadas em pesquisas s~rias. Pautar o

discurso do candidato dentro dessas expectativas ~ a chave da questão.

)i
, I

( i



Procurando garantir a efic~cia da

campanha e a verdadeira interaçao entre os interesses do pu b l ico e as

-propostas dos candidatos, sao extremamente funcionais as pesquIsas

merc a do log ic a s l'Para Philip Kct Ie r (10) não e conveniente que um

candidato eccnorru ze em pesquIsas, repassando os custos para desenvolver

outros projetos da campanha, pois o valor das pesquisas ~ imensur~ vel

e pode, via de regra, esclarecer e alertar pontos cruciais do projeto

como um todo(. Kotler afirma que "geralmente, o pol it ico se engana se

pensa saber o que se passa na mente do eleitorado. Mesmo que possa

ter uma id~ia dos problemas mais importantes ,prova velmente ele nao

seria capaz de avaliar a impor-t anc ia de cada problema ~as men_tes dos

v~rios grupos de eleitores .. Provavelmente ter~ ainda menos possibilidade

de adivinhar como os eleitores se sentem quanto às diferentes. poslçoes

que pode r a a s surmr com relação aos diferentes problemas."

Assim como os fabricantes pesqu t s am , cuidadosamente,

os principais segmentos de mercado, avaliando suas necessidades,
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an seios , envolvimento e lealdade aos produtos, tambem o candidato

deve ter as mesmas preocupaçoes em relação ao eleitor. Bem como,

ambos tendem a se preocupar e avaliar todos os aspectos referentes aos

advers~rios ou concorrentes.

A primeira referência hist~rica sobre pe squ i s a s data

de 1824, quando enquetes populares coletavam intenção de votos de

man e i r a ainda amadora. A s í stem a tizaçãoocorreu a partir de 1928 e as

pe squ i s as , feitas atraves de questionarios na forma que hoje chamamos

de mala direta, anteciparam com sucesso o resultado das el e içoe s de

1928 e 1932. Entretanto, em 1936 o candidato que davam como derrotado,

venceu com a margem de 19%.

No Brasil, o I BOPE iniciou seus tra balhossomente em

1942, prestando-se a grandes amostras. Com novos m~todos e técnicas

de .amos tr a gern revelou-se eficaz do mesmo modo, buscando amostras

pequenas, con tudo , representativas.

3.1 - IMPORTANCIA DAS PESQUISAS PARA O
CANDIDATO - Kot.Ie r (la) define a pesquisa de opinião para fins

pol ít icos como um meio pelo qual os partidos e os candidatos recebem

informações para o desenvolvimento da estratégia da campanha.

As pesquisas são necess~rias para dar inicio aos

tra balhos estratégicos e planejamentos, porém, durante a campanha,

permanece a import~ncia, pois podem revelar mudanças de aprovaçao

do eleitorado e a poslçao do candidato frente aos outros.

Para KotIe r (la), a pesquisa "reflete a opinião
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pub l íc a em dado momen to'", e nao deve ser confundida com pesquisa

promocional que "sur g e com o objetivo de mascara-la e induzir a

populaçao a acreditar em valores e tend~ncias mo aceitos, pela maioria."

Esse processo deve ser eminentemente cientifico,

realizado por profissionais desvinculados das re l açoe s pcl it ic as . A

pesquisa pode ser considerada como uma linha mestra de trabalho,

visto que e atrav~s dela que sao levantadas caracteristicas

importantes do eleitorado.

Kot l er afirma tamb~m que em pe sq ui s a de op i n i ao

p ub l ic a , NO trabalho de tabular os dados e fazer os devidos cruzamentos

fazem parte da rotina de trabalho dos orgaos de pesquIsa, mas a tarefa

de maior responsabilidade cabe ao analista, que v a i interpretar as

informações e avaliar a sua ab r arigenc í a e aplicação.".

Sob este aspecto, Figueiredo (1) cita uma pesqUlsa

realizada em Flor ia.nopol is , em que, por motivos circunstanciais, as

oplnlOes de rua e as domiciliares eram opostas, inutilizando a

pesquisa. Neste caso, foi a sensibilidade e a ex pe r i en c i a do analista

que possibilitou a p rojeç ao da campanha correta.

Figueiredo afirma que o segredo da campanha de

Collor encontra-se no exame das pesquisas de opinião sobre temas

pol it ícos , realizadas no pais entre 1987 e 1989. "Foi nelas que o

candidato vitorioso e sua assessoria descobriram o caminho das pedras,

construindo um caso aut~ntico de ma!Z.R.eti.nç; eleitoral bem elaborado. Se

o sucesso de Collor na corrida presidencial surpreendeu a muitos, e

na an~lise dos instrumentos de marketing pol it íco e de seu uso

competente que se encontra a explicação do fenômeno.".
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o autor enfatiza a importância do uso de pe s q ui s a s

nao se pode entrar em uma campanha pol í t ic a sem ter em maos

pe s qui s a s serias e competentes sobre os an se ios , os problemas e as

preocupações do eleitorado que se quer conquistar. É importante que

tais pesquisas procurem indicar o perfil do candidato que o eleitor

acredita capaz de responder a seus a n se ios e de solucionar os

problemas apontados. ( ... ) O quadro pol ít íco e sempre dinâmico,

alterarido-se à medida que a campanha se desenvolve. Portanto, e

indispens~ vel que as pesquisas sejam sempre atualizadas, de modo a

detectar os fatos novos.N•

3.2 - PESQUISAS ELEITORAIS - S~rgio Arapa de

Andrade, em palestra proferida no 1 Congresso Brasileiro de

Estratégia Eleitoral e Marketing Politico - COBEEMAPO - afirma que

N a pesquisa de opinião é, hoje, parte integrante dos processos pol it ico

e xíemoc r at ico , permitindo que a sociedade conheça e analise as

diferenças entre os v~rios grupos que compõem. N Na se que nc ia coloca

que a pe s qu i s a e o marketing pol í t íco "são processos corit inuos , nao

atividades restritas a epoca eleitoral. N No mesmo documento, o autor

refere-se aos politicos brasileiros, previnindo-os e os partidos

a manterem esta prática que pode funcionar como elo de ~nformações

tambem extra per-íodo eleitoral. Esta manutenção pode, inclusive,

viabilizar o preparo estratégico de uma futura eleição, visto que ao

longo do per-íodo entre um pleito e outro o partido procurou estar
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atento as exigencias da população. E importante ter acesso aos dados

de pesquisas continuas, através deste mec am srno o interessado se

prepara contra eventuais mudanças do .mac roarnb íen te , como por exemplo,

a redução de credibilidade e do sentimento de inefici~ncia pol it íc a ,

,
fortemente expresssos em epocas de campanha.

Durante a palestra no COBEEMAPO asseverou-se que a

pe squi s a pol it ic a apoia-se em t re s instrumentos:

* Pesquisa de oplmao pub l íc a : que se apresenta como a principal

forma de a população expressar sua opinião;

* Pesquisa Administrativa e de Serviços: para controle tanto dos

pcl Ít icos que estão no poder, quanto para os de oposição;

* Avaliação de governo: funciona quase como uma pe s qu i s a eleitoral,'

pOIS verifica: imagem da administração; imagem pessoal do prefeito;

comparaçao de imagem com ideal; comparaçao com o governo anterior;

comparaçao com a expectativa inicial; disposição de repetir o voto;

principais problemas da cidade; avaliação da atuação do prefeito em

relaçao aos problemas; pref er enc í a partidária.

A pe sq u i s a eleitoral, em SI, e apresentada pelo
I

1BOPE como um mec am.srno que pode acompanhar todas as etapas do

processo eleitoral. A primeira delas, a de LANÇAMENTO, constitui-se de

um mapeamento pol it ico , uma pesquisa ampla, com questões objetivas

sujeitas a uma ~nica resposta, não induzida.

-As questoes sugeridas senam sobre: voto passado,

prefe re nc í a partidária, reconhecimento de lideres e candidatos em

potencial, intenção de voto e rejeição de cada candidato potencial



32

(cornpos iç ao de chapas), principais demandas populares (linhas

pr agrnat ic e s ) , imagem do candidato ideal, comparação de candidatos

com esse ideal, imagem de instituições de apoio, p re -te s te de

plataforma.

Antes de definir o candidato a ser lançado, orienta-se

que sela feita uma pesquIsa para levantar' dados pertinentes ao partido.

Esta fase, segundo a palestra de Serg io Arapa de Andrade, ~ denominada

de PRÉ-CONVENÇÃO, com os seguintes objetivos: mostrar a s lideranças e

bases p a rt í d ar ia s a força e o apoio popular ao nome, comparar com

, ,
out ros nomes, defender a plataforma e linha programatica ja testada,

pronunciamento de lançamento oficial do candidato. Posto isto, segue-se

uma pesquIsa de apoio <i. ESTRATÉGIA E CRIAÇÃO DA PLATAFORMA PARA

ENFRENTAR O INÍCIO DA CAMPANHA. Uma vez que j a sejam conhecidos os

advers~rios e suas plataformas, esta pesquisa engloba: comparação do

candidato com advers~riosCimagem/ideal), comparação de plataformas,

detalhamento de demandas populares especificas, por a re as da cidade,

vilas, distritos etc, identificação e imagem de lideranças locais,

vantagens e de sv'ant ag ens de envolvimento de prefeito, governado):',

lideranças locais etc.

Segundo o palestrante, as campanhas nao sao estaveis,

por ISSO podem ser convenientes pesquisas aces sor í a s , de acompanhamento

da campanha, que informem. e expliquem pcs s ív eis oscilações do candidato

e permitam a tentativa de reverter quadros desfavor~veis. Os pontos

principais destas pesquisas seriam: avaliação da flutuação dos

indicadores de imagem dos candidatos, detecçao de novos "temas" e
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demandas, avaliação da mensagem "pretendida x obtida N da

comumcaçao, flutuação das p ref er enc ia s do eleitorado. Mesmo

considerando a impossibilidade de divulgação de p esqu i s as as vesperas

da eleição, o autor ratifica a sua í mpor-tanc ia . "A parte visivei e

divulgada e, na realidade, a menos importante. A diferença entre a

vit~ria e a derrota pode estar na qualidade, na interpretação e na

es t r at eg í a desenvolvida a partir de resultados da pe squ t s a que deve

ser de conhecimento apenas de um seleto grupo de assessores.

Sandra Souza Pinto, em sua tese de mestrado, trata

justamente do apolO da pesquisa ao candidato. Ci t a ndo Gary Mauser,

a autora coloca que "uma das tecnicas ma i s sofisticadas de determinação

de uma estrategia eleitoral e uma extensão direta do metodo de Volney

Stefflre para identificar e projetar conceitos de novas marcas e

produtos em mercados comerciais. Por este procedimento são integradas

v.irias tecn íc a s , incluindo escalas multidimensionais, que produzem um

mapa dos padrões da competição em uma campanha especifica e

identificam oportunidades e ameaças. N

3.3 - A INFLUENCIA DAS PESQUISAS NA IMPRENSA -
Tratamos,· neste t;pico, do uso das pesquIsas que sao divulgadas

pela imprensa, informando o p~blico em geral, cuja validade e

contribuição t ern sido debatidas. Os dados divulgados ora evidenciam

determinadas posturas do candidato, que contrariam as suas estiategias,

ora o favorecem, impulsionando suas posições. As pesquisas funcionam,

assim, como um term2,metro, medindo a possibilidade de manipulações

e acalorando as reflexões nos debates.
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Le~ncio M. Rodrigues indica dois tipos de atitudes a

respeito da influ~ncia das pesquisas: "Uma, de valoriz~-la's excessivamente,

isto é, considerar seus resultados como a ex p re ss ao ~ltima da vontade

dos eleitores; outra, é julgar que as pesquisas ou são deliberadamente

deturpadas com objetivos inconfe s s a veis de servir a certos candidatos,

ou, quando este não for o caso, que elas mereceriam confiabilidade." (21)

O que v~rios a':ltores questionam muito e quanto a

pe s qu i s a funciona como instrumento puramente cientÍfico e o quanto ela

pode funcionar como propaganda. Comenta-se que, em geral, ela

influenciaria mais os eleitores indecisos que, para Amaury de Souza

(20), podem ser dividos em dois tipos: os desinformados e os

exigentes.

A discussão vem desde 1986, quando houve um debate

acerca do assunto. Naquela ocasião, Luiz Celso Piratininga afirmou

que a pesquisa e ind ispens ave l ao pol Ít ico e à democracia, mas nem

sempre é usada adequada e imparcialmente." Segundo Thiollent (21) " em

meados de 1988, foram publicados diversos artigos e defendidas teses

sobre o poder de influ~ncia das pe s qu i s as que, por con ve menc i a dos

interessados, foram rebatidos e vencidos pela não influ~ncia. Muitos

autores, entretanto, reforçam a idéia de que a pesquisa, embora nao

defina, nem ganhe eleição, é' capaz de direcionar o eleitorado.

A pe squi s a , quer a ma i s ampla, solicitada pelos meros

de comum caç ao , quer a especÜica, encomendada pelo partido, tem

efeito também sobre os pol it ícos , candidatos ou nao.
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.. - • I • • ".

"' ,; Tbiol l ent recupera v a r i a s opinioes acerca da i n f Iuenc ia

das pesquisas n-a Imprensa:

* A respeito da vit~ria de Luiza Erundina para a prefeitura de Sao

Paulo, comenta Carlos Eduardo Lins da Silva (Folha de S~o Paulo,

20/12/88) Nas pesquisas publicadas ate o ~ltimo dia ajudaram a firmar

a credibilidade da candidatura de Luiza Erundina e captar os votos

necessanos a vitória. ( ... ) a pesquisa não ganha eleição. Ela serve

para apontar o que est a ocorrendo, indicar algumas tend~ncias ger a i s

de mobilidade dos candidatos e fornecer informação factual para o

eleitor definir com mais segurança a sua es tr a teg í a de voto. N

* Em 18/11/88, no O Globo, o jornalista Carlos Augusto Montenegro

reconhece a pequena influência: da pesquisa sobre o eleitor e reafirma

que e um mecamsmo democr~tico pois Hinforma os candidatos e os partidos

pequenos que não têm condições de pagar por elas. N

* Ainda sobre a vitória de Luiza Erundina, em são Paulo, a revista

Veja de 23/11/88, publica: NO' que ocorreu nas eleições de 1988 demonstra

no entanto, que as pesquisas podem ser fundamentais para decidir o

,
resultado. O fato de terem sido liberados ate as vesperas do pleito,

rn sp i rou mudanças de ~ltima hora - em são Paulo', por exemplo, muitos

eleitores antimalufistas so deçidiram despejar seus votos em Luiza

Erundina depois que souberam pelas pe squi s a s que ela era uma

candidata vi <:i. velo H

* Antonio Carlos da Silva, em 12/12/88, no Correio Brasiliense comenta

que a pe s qurs a funcionou como importante fonte de í nfor mac ao . e

referência e, se alguma influência teve, foi no sentido de orientar a
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comunidade para o candidato que rna i s atendia aos seus interesses ... "

Importante, t arnbem , ~ ver a pesquisa como fonte

enriquecedora de dados. Munidas de novas e dinâmicas informações, a

qualidade das campanhas pode se tornar ma i s aprimorada, quer na

,
or g a mz aç ao , planejamento e estrategias, quer na imagem, postura e

discurso dos candidatos, alem de ter um peso consider~vel sobre a

opinião dos investidores, empresas que podem apoiar um candidato

segundo seus interesses e a colocação do mesmo nas pesqui s a s .

Thiollent afirma que "os resultados de pesquisas sao

descritivos, mas exercem um efeito prescritivo no contexto da

comumcaçao pol ít ic a . N Outro aspecto analisado pelo autor e quanto ao

fa~or tem~, em que uma eleição pode se apresentar quase que definida,

de acordo com as pesquisas, e resultar noutro quadro, da noite para

o dia. Ou ainda, de acordo com um caso americano, citado por

Thiollent, em que "faltando quase quatro semanas para a eleição, os

eleitores estão sendo informados de que tudo j a terminou." CO Estado

de são Paulo, 27/10/88).

-Concluindo, o autor p roriunc i a que a questao . da

influência C... ) pode ser substituída pela tese· de um papel ma i s

difuso, como fator de clima vari~vel em cada eleição.· Os resultados de

p esqu i s a s sao utilizados como indicadores de viabilidade das

candidaturas. No entanto, o argumento da indução do voto a favor do

primeiro colocado continua, independente de sua realidade efetiva, a ser um

forte argumento sempre utilizado para direcionar as campanhas e a

propaganda dos candidatos."



IV - O CANDIDATO COMO PRODUTO------------------------

Este c ap ítu Io tenta esboçar a id~ia de candidato como

um produto.

Tomaseli (13) classifica os produtos como sendo

de natureza tangível ou intangível. Para o autor, produto de natureza

tangível ~ aquele cujo bem de consumo ~ concreto, podendo ser

visualizado, empacotado e armazenado pelo consumidor. Uma prestação

de serviços, uma id~ia ou gesto que d~ satisfação ao cliente sao

tomados como produtos de natureza intangível. Um carro, por exemplo,

~ classificado por Tomaseli, como um produto tangível mas o serviço

de lavagem do automovel ~ classificado como produto intangíveH13L

o autor ve o candidato pol Ít ico como um, produto

intangível e muito particular. Segundo ele, o candidato sustenta uma

aura de forte que pode envolver inconscientemente as

pessoas menos esclarecidas favorecendo o,s oportunistas e ditadores.

Para a atividade pol ít ic a , a relação apresentada por

Tomaseli e estabelecida a nível de ide í e s , mensagens, campanhas e
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promessas que so poderão ser transformados em produtos tangíveis,

como escolas, postos de sa~de, ap~s o candidato assumir o poder.

4.1 - CONCEITO DE CANDIDATO - Os candidatos

procuram passar uma imagem especifica de si pr~prios, mas nem sempre

a Imagem que fica aos eleitores ~ a mesma. Às vezes, a Imagem

transmitida nao e a Imagem percebida pelos eleitores.

NO pol it íco que desejar ser bem sucedido nao podera

deixar a formação de sua imagem ao mero acaso." Essa afirmação e

de KotlerClO). Ele segue dizendo que as roupas, a forma de agir, suas

maneiras e declarações serão sempre noticias e sao elas que

impressionarao os seus eleitores. Kotler est a convencido de que aquele

pol í t ico que tiver consc i enc i a que deve se tratar como um produto novo

te r a boas chances de vencer. Assim ele ter~ de planejar sua e p a renc í a

e seu comportamento de maneira que sejam suficientes para as

necessidades dos eleitores-alvo.

'<, ~. -
O ma r ke t í'n.g apresenta um termo 'Para a or ie nt ac ao

,~'

do plan~"amento de imagem P~Q produto. Ele e conhecido como-. . ~ . ~
conceito de. ~<J:.em e esse conce i to e o"tema onentador p r ínc ip.al em-. ~"~'

torno do qual o ~teresse do comprador sera construido. '

"'-- .O pol it íco p rec rs a escolher seu conceito de produto.

-
'Para essa escolha, Kotler apresenta uma sene de sugestoes. Em

primeiro lugar, o candidato tem que determinar quais os problemas
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da eleição e como sao encarados e sentidos pelos eleitores .. Isso pode

mudar de local para local ou de eleição para eleição. O candidato

devera escolher, dentre uma s~rie de conceitos alternativos, que sejam

coerentes, a sua personalidade. Por fim, a escolha ~ feita a partir

dos resultados de pesquIsas e pelos conceitos esperados de produtos

dos candidatos advers<i.rios. "Assim - continua Kotler - o candidato

nao deve adotar o conceito idealmente melhor, mas sim, aquele que o

coloca numa posição melhor com respeito aos conceitos de produtos

adot ados pelos outros candidatos. Isso ~ conhecido como po-u.ci.onamen.to

de paodus:a, N (10)

Outro aspecto que deve ser levado em conta e sobre

qual ~nfase ele colocar<i. no conceito do produto escolhido. O concei.co

e-ópeclf.i.co (chamado assim por KotIe r ) que requer a p rojeç ao daquele

conceito em todos os discursos e acoe s . Ou o conceito d.i...f-u-óono qual

o conceito e utilizado ma i s livremente.

Assim o candidato deverá escolher um conceito que

nao sera necessariamente a Imagem que os eleitores terao dele.

Marcelo Coutinho Lima diz que a relaçao entre

candidato e eleitor ~ muito particular; o candidato não ~ um produto

para ser comprado, testado e depois, jogado fora, embor~ não traga

sempre um beneficio direto e· mensurá ve l ao eleitor. Segundo Prado

]r. (8),. o pub l íco está dividido em três grupos: o público pnimaai» que

tem uma relaçao e identificação natural com o seu bairro, região,

amigos, companheiros; público -óecundMÀ...oque sofre infuência do pu b l ico

primário a tr ave s de testemunhos ou es t irnu los ; e o público indi.ae.to
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que nao tem nenhuma base de identificação d,ir:~ta" mas sofre inf'luenc ia

dos meios de comumcaçao ou credibilidade atribuida ao candidáto.

Ao propor a montagem de . um, conceito, Coutinho Lima

afirma que o candidato nao e um produto, mas um agente social com

crenças, caracteristicas e id~ias que não podem ser modificadas com

facilidade. Se forçar a modificação do comportamento do candidato,

este acaba por deixar explícita a artificialidade que dificilmente

engana os eleitores, "gerando problemas na comunicaçao, como aconteceu

com Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1985 em são Paulo,

diminuindo a credibilidade da candidatura." (8)

A análise do caso Collor, que faz Figueiredo, mostra

que collor começou a vencer "logo apos o Plano Cruzado" (1). Com a

intenção de estabilizar a inflação, o plano estava apresentando uma

melhora real dos salários e, com o congelamento geral dos preços,

aumentou o consumo e a popularidade do governo Sarney e do PMDB.

Alguns .mese s depois o Plano já necessitava de ajustes que foram

feitos somente apos as eleições de novembro. A populaçao foi afetada

profundamente, pois houve descongelamento de preços e novamente a

inflação. As pesquisas de opinião p ub l íc a começaram a detectar um

eleitor descrente no governo,· nos políticos, no Congresso, e nos

empresarios. O IBOPE - Instituto Brasileiro de opinião P~blica e

Estatistica - efetuou levantamentos por encomenda de empresanos e os

resultados eram de insatisfação popular cada vez ma ior desde 1987.

Quem obteve esses dados analisados com atenção não se surpreendeu

, ,

com a vit~ria do PT na eleições de 1988. Era, na verdade, a
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confi rmaç ao da insatisfação para com o governo. O item ma i s votado

nas pesquisas era o de corrupçao governamental, como o problema

mais grave do pais. Ao serem questionados sobre as condições de vida,

muitos preferiam os tempos do regime militar. A p refe renc ia por João

Figueiredo como Presidente da Repub l ic a era muito maior que a por

Jose Sarney, o p r i mei ro Presidente civil apos 20 anos.

Fernando Collor. dispunha de todas as informações

sobre os levantamentos de opinião atrav~s do Instituto de Pesquisa

Voz Populi, de Belo Horizonte. Segundo Figueiredo (1), Collor tivera

rara sensibilidade em entender os resultados. Sua idéia foi assumir

um N pvz..f..-LLde neaçao montado inteiramente nas aspirações do eleitorado."

Era jovem, opondo-se ao velho; na atuação contra os funcion.irios

pub l icos com altos s a l a r-ios , era o "caçadon: de mal/.aj~-1N; "era opositor

ferrenho do governo Sarney, dos pol Ít icos tradicionais, dos empresanos,

dos partidos." Para se candidatar, teve a sensibilidade de escolher

uma sigla inexpressiva, o PRN - Partido da Reconstrução Nacional.

Par Figueiredo, a postura assumida por Collor

ficaria muito ma i s coerente se fosse adotada por Guilherme Afif Domingos,

do Partido Liberal, porém Afif constituiu a base de sua campanha em

função de sua hist;ria pol ít ic a , de certa forma, voltado para os

ideais dos microempres~rios· .. Esses ideais, contudo, nao estavam

condizentes com as preocupaçoes expressas pela maioria do eleitorado.

Acre d it av a=se , segundo Figueiredo, que com' o perfil
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{ladotado por Collor, qualquer candí da to , mesmo que se tratasse de um

nome novo, amparado por um bom esquema de mal1.ketiJ1.Ç}poJltico, pOderiam
------

vencer as eleições. De acordo com esta visao, a compreensão da
---------_. ----

sociedade brasileira e do estado de espírito do povo permitiu a Collor

e seus assessores, fundamentar o plano que acabaria levando o

candidato à vitoria.

o descr~dito a classe pol í t ic a , ao pol it íco "profissional"

que tem apego doentio pelo poder influenciou v<:i.rias candidaturas no

processo de formulação do conceito. Collor de Mello foi o "caçador de

mar aj e s ", homem desvinculado de qualquer interesse, que criticava os

ernp res a r ios ; Lula era o representante mais forte da oposição, "contra

tudo que est<:i. ai" j Brizola era o anti-elitista perseguido pela ClA no

passado e pela Rede Globo, no presente; M<:i.rioCovas seria o que

traria dignidade à pol ít ic a atra ve s do moralismo e do não envolvimento

com a corrupçao.



Para que o candidato possa aparecer diante do publ íco,

com segurança de estar transmitindo a melhor mensagem, são envolvidos

diversos fatores. Para Kotler(10) , a assessoria de comunicação deve ser

competente e ter um poder de discernimento adequado para poder preparar

os discursos conforme seja conveniente. É importante cnar os planos de

comumcaçao e distribuição da mensagem baseando-se em tr~s níveis de

programa:

* propaganda paga: todas as mídias sao importantes e devem ser

adequadamente utilizadas e ~ na televisão, principalmente, que. devem

ocorrer as melhores es t r at eg í a s . Atualmente, os textos t~m sido preparados

com a assistência de agência de propaganda que seguem,' como linha

mestra, cobrir os seguintes temas: N a mensagem b a s íc a ; a ma.ne i r a como

o candidato ser a fotografado; o tamanho dos anu nc ios que serao impressos

e transmitidos pela mídia; o percentual .do orçamento que ser<:i. gasto em

cada semana, a te o dia das eleições" uoi.
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* apamçao pessoal: a f're quenc í a das apariçoes pes soa i s podem v ar i a r

de acordo com o aspecto do candidato. Segundo Kotler , "conhecer de

perto um candidato personaliza e intensifica o interesse dos eleitores

e, normalmente, vale um voto." As formas pos s ive is de aparecer, marcar

a presença, de modo rápido e eficiente são os com{clOs (o p~blico se

dispõe a ouvi-lo), reuniões (o candidato tem a oportunidade de conhecer

grupos-o-ti segmentos profissionais ou sociais distintos) e aparições em

ruas movimentadas (deste modo, ele se apresenta rapidamente, para um

pub l ico que provavelmente nunca o VIU e, neste caso, basta um sor r i so

ou um aperto de mao ) .

O fator tempo e extremamente importante durante o

transcorrer da campanha, os assessores devem escolher cuidadosamente

os locais em que o candidato pode aparecer. Junto com o candidato devem

dedicar horários para motivar o partido, os militantes e simpatizantes

ma i s prox irnos , Para melhor aproveitar as oportunidades devem "estimar

o numero de votantes não comprometidos que se encontram presentes nos

eventos, o numero de lideres de opinião e a chance de que sua apançao

venha a ser apresentada na midia de massa." Enfim, o trabalho de

promoção do candidato requer habilidade com os meios de cornu mc ac ao e

adequaçao permanente e imediata a novidades advindas quer do

eleitorado, quer dos adversários.

* trabalho volunt';'rio: para n.io sobrecarregar as atividades do candidato

que nao pode ocupar vanos espaços ao mesmo tempo, muitas vezes, sao

utilizados assessores voluntários espe~ialmente 'voltados para as funçoes

de propagação da mensagem ,~m grupos es pec íf icos , A id~ia ~ que esses
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volunt~rios tenham flu~ncia verbal e poder de persuasao e argumentação

tão bons quanto os exigidos ao pr;prio candidato.

5.1, - COMPOSTO DE COMUNICAÇAO _dA propaganda

pol it ic a e o conjunto de técnicas de açao individual, utilizadas no

sentido de promover a adesão de um dado sistema ideológico Cpol it íco ,

social ou econ;mico)" (23)

Segundo o Dr. Charles Atkin, professor de comumcaçao da

Michigan State University, e st a desarmada a defesa do pub l íco em relação

às mensagens de cunho pol ít íco , pois ele não percebe claramente que es t a

recebendo uma mensagem de ca r a te r pol it íco .

Charles Atkin esteve em são Paulo para participar de um

simposio sobre "A TV e a Criança", promovido pela Editora Proal, em

são Paulo. Após assistir a uma se r i e de an unc ios de propaganda social

pa trocinada pelo governo brasileiro, explicou: "A mensagem implícita e:

o [}OVVUlO -1e pneocupa com você; [}o-1te do [}OVVUlO! N. são formas de

manipulação pcl it ic a via campanhas sociais: poluição, segurança nas

estradas, prevenção contra o crime, s au de , racionalização do consumo de

combustivel derivado de petróleo etc... É impressionante como tais

manipulações sao estimuladas justamente nos períodos que antecedem as

eleições. Com tudo isso, a efic~cia da propaganda pol Ít íc a não revela

efeitos medidos com a mesma acu í d ade com que se auferem os resultados

da propaganda comercial. Muito pouca gente capacitada e dificuldades

no campo de pesquisa, em particular nas a re a s de Ci~ncias Humanas,

acabam por aniquilar as possibilidades de avaliar o desempenho e os
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efeitos dessas mensagens na cornurnc ac ao de massa a m~dio prazo ... A

absorção da mensagem e dependente do interesse; a s s irn , as campanhas

eleitorais, bem ou mal executadas, se destinam a objetivos valorosos

ou condenáveis no campo da ética e da moral. N (24)

José Monserrat Eí l ho r zs í , publicitário, aponta o monopolio de

publicidade política, no reglme militar, afirmando que Nde um lado, a repressão

esmagava sem a menor clemência toda e qualquer manifestação contra o

regime, prendendo indiscriminadamente, _torturando da forma mais primitiva

até a forma mais sofisticada, matando e fazendo desaparecer os cadáveres.

De outro lado, completando o sistema, os meios de comunicação de- massa,

principalmente a televisão, não apenas nada informavam a respeito,

fechados que estavam à informação objetiva, como eram saturados de

mensagens pseudonacionalistas, pseudo-aI truistas, pseudo-instrutivas e

pseudomoralistas, do tipo ~N..i.nÇ)Llém-1eç;wLae-1te 'PalA', 'Bna-u.L, am~-o ou

de.i.xe-o', 'B/1.a-1.i.l,conte com.i.ç;o', 'Acima de tudo b/1.a-1.i.le.i./1.o',''Povo l.i.mpo é

povo deaenvolv ido ", 'Conneru.e da peclu.ncha coru.aa a ..i.nl-lação' e muitas

outras propagandas que ainda hoje soam aos nossos ouvidos de tanto

que foram repetidas. A população urbana deixou-se convencer por essas

mensagens? Uma imprensa livre teria condições de atuar como filtro de

certa propaganda politica unilateral, ma.c iç a , num processo de mídia com

verba ilimitada e se valendo ~e um meneado integrado.

O chamado voto de marmita, o voto do instinto, o voto

do contra, o voto popular, que já atingiram enormes proporçoes em 1974,

fez crescer a s su s t ador'arnen te em 1978, apesar das disposições cáusticas

da 'Lei Falcão', a oposição no Pais,'deflagrando o-processo de r aber tur a .
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Os veiculos de comum caç ao podem ser de v a r i a s formas. O

nome ja implica que constituem canais de informações de tod a ordem.

Tanto podem veicular not Íc í as , conhecimentos em geral, assuntos

publicit~rios e p rop ag and Íst ícos , usando uma determinada codificação.

Podem apresentar cunho interpessoal, grupal, intergrupal ou coletivo.

Ronald A. Kuntz e ]oseph M. Luyten (26) citam: como 'exemplo

de interpessoal, temos um cabo eleitoral que vai difundindo suas id~ias

de pessoa a pessoa; um caso de comunicação gruE.al, uma palestra a um

determinado grupo de pessoas; intergruE.~, um debate entre comissões de

v~rios partidos; coletivo, um comicio ou um discurso pela TV ou pelo

r~dio ou, então, uma noticia apresentada pelos jornais. Em campanhas

eleitorais ~ usada tanto a propaganda quanto a publicidade, al~m dos

mais diversos meios de comunicação. Os assessores costumam ter suas

OplnlOeS a respeito de quais são os melhores veiculos para o seu

candidato. Vai depender do local onde estiver e do grau de cargo

pol it ico 'a que se candidata. N

Segundo Coutinho de Lima (8), qualquer processo de

comu n ic ac ao definido como conjunto' deve levar o individuo a um

processo de tomada de decisão em quatro es ta g ios :

lQ - Despertar o interesse: c r i a r no cidadão a consci~ncia -d e que existe

um processo eleitoral em cu r so , levando ao seu conhecimento a exist~ncia

do candidato;
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2Q - Criar compreensao: apos a atenção do cidadão ter sido disputada,

ele deve ser estimulado pelo aumento da informação, que levar~ a

conscientização de que algumas de suas necessidades poderão ser atendidas

por aqueles que vierem a ser eleitos;

,
3Q - Convencer o eleitor: e nessa fase que o eleitor v a i começar a

perceber as diferenças entre os candidatos, através de suas idéias,

p l a taforma, imagem pu b l ic a etc;

IS - Cristalizar votos: ao chegar a esta fase ja foram fornecidas ao

eleitor todas as informações que ele p reci s a para justificar, racionalmente,

perante SI mesmo e ao grupo a que' ele pertence, os sentimentos e as

predisposições latentes que determinarão o voto.

o visual do candidato deve ser adaptado ao conceito que

ele procura transmitir. O símbolo de uma campanha deve ser de f~cil

reprodução nas mais diversas situações. ]ingles tamb~m devem ser simples,

de f~cil memorização. A palavra de ordem, tem car~ter tatico, resumindo e

definindo um objetivo a ser alcançado. O slogan afeta diretamente o lado

emocional. Tanto para a palavra de ordem, como para o slogan, vale

frisar a necessidade de coer~ncia entre os dois e a facilidade de serem

aplicados em todos os contextos, sem perder seu significado.

5.2 - ELEMENTOS QUE COMPOEM A IMAGEM
* COMPONENTES RACIONAIS - Al~m da plataforma, podem ser citados como

componentes racionais, os materiais informativos e motivacionais,

executados. pelo candidato e distribuidos no decorrer da campanha,

visando comparecer o eleitor às urnas e votar corretamente. E muito

usado nessa fase da campanha, a distribuição de jor n a iz in hos ou
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folhetins, comum breve curriculum pessoal e pol Ít íco do candidato. Al~m

da distribuição dos chamados oaru.inho» (constando o partido, o numero

do candidato e a imagem), distribuição de calendários, chaveiros,

canetas, a gen d a s . etc.

o cu/uu.cu.ium vi.t.ae constitui-se noutro elemento importante,

possibilitando ao eleitor avaliar a vida do candidato a te a presente data

e qu a i s as perspectivas que este pode oferecer em termos de atuação

futura. Esse curriculum e elaborado, criteriosamente, e com dados

fidedignos fornecidos pelo p ropr ío candidato. Caberá a seus assessores e

a a genct a encarregada da promoção da campanha distribuir aos jornais,

TV, rádio etc., as informações nele contidas que devem ser autent ic a s ,

pOIS serao checadas.

As entrevistas, criticas e reportagens publicadas pela

imprensa tambem fazem parte deste grupo, desde que sejam materias

isentas de conotaçãopropagandistica, visto que a imprensa se constitui

num dos principais fatores de formação da opinião pu b l ic e . Por outro

lado, consideram-se as alianças que os candidatos possam fazer entre SI

tambem componentes r ac ion a i s .

* COMPONENTE EMOCIONAL - Um dos componentes ernoc ion a i s ma i s

importantes na formaçao da imágem e o discurso, que oferece ao orador

diversas rna ne ir a s de transmitir seus ideais com infinitas postura"s de

voz ou tons emocionais, ora mostràndo-se inf l amado , ora indignado.

Neste grupo estão inclusos tamb~m os detalhes como:

a p ar enc i a pessoal e compor tamerito social. do candidato. Combinando a

sua a p a renc i a um comportamento sóbrio, podera atingir faixas etarias
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rnai s elevadas; comportando-se como líder revoltado com injustiças,

,
pode-se tornar l ide r de uma classe trabalhadora e, assim por diante,

o candidato pode atingir todo o universo eleitoral.

* COMPONENTES ESTRUTURAIS - Os componentes estruturais de formação

dao coe r enc i a a toda campanha. Nesta classe pode-se incluir os estudos

de criação visual da campanha, escolha das cores que serao utilizadas,

estudos de formatos, quantidade e qualificação de materiais. Tamb~m sao

componentes estruturais, os materiais institucionais e p romoc ion at s

utilizados durante a campanha, que ajudem a criar o clima geral da

campanha, imprimindo-lhe personalidade.

A organização t~cnica da campanha favorece o candidato

na utilização de todos os meIOS ao seu alcance ,servindo ainda para dar

aos eleitores uma amostra da grande capacidade de orgamzaçao . do

candidato. O jingle, outro elemento importante na unidade da campanha,

tem o poder de penetração e memonzaçao entre os indivíduos que compÕem

o eleitorado e ~ um poderoso instrumento de fixação do slogan utilizado.

A propaganda complementa a fixação de imagem, tanto da campanha

quanto do candidato. Podemos defini-la como qualquer forma,. . paga e

pessoal, de apresentação de id~ias em todos os canaIS de comunicação

possíveis, massificando, por meio deles, os temas, slogan, símbolo,

ji ng Ie e todos. os demais recursos.

* O SÍMBOLO E O SLOGAN - O símbolo deve estar presente em todas as

peças e materiais a serem utilizados, pOIS sua repetição continua ajuda

a fixar, por a s soc i aç ao , o nome e os ideais do candidato. Deve-se

escolher criteriosamente o símbolo eo slogan, de maneira a nao

permitir distorções gráficas ou interpretações d~bias.

81BLIOTECA KARL A.BOEDECKER
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\
Citamos um caso exemplar, o simbolo criado, para o

\ ,

PSDB, o tucano, que tornou o partido conhecido nacionalmenltki antes
,, -

mesmo da p ropr ia sigla. Hoje toda a imprensa nacional e a opiniao

ipub l ic a tratam insdistintamente o partido e seus parlamentares por

Partido dos Tucanos e quando algum pol ít ico v a i aderir ao iPSDB, o

notici~rio registra que ele est~ pensando em tuc~nar.
,
:
I* COMUNICAÇÃO ELEITORAL - Segundo Marcelo O. Coutinho de I Lima (8),

a credibilidade do emissor pode ser definida como grau de confiança

Idepos í tado pela audi~ncia em relação à fonte da mensagem. Se o emissor

.'
e um individuo que goza da confiança de um grande numero ~e pessoas,

dizemos que ele ~ um lider de opinião em seu grupo.

i
- I-A identificaçao destas lideranças dentro do perímetro

geog r af'íco/ social do eleitorado ~ alvo importante para dar babes s;lidas
I

à campanha. Deve-se ter em mente que uma mensagem sera ef ic ie n te na
,

"proporçao em que concorde com o sistema de valores do indivi!duo,

reforçando suas predisposições. Esses valores são resultantes i da
I

hist;ria pessoal do eleitor (famÍlia, grupo social, formaçao educacional e

região g ecgr-af ic a ) , das opiniões do gru~prim~rio (aquele ad qual ele I

pertence) e do comportamento do seu gru~ de refe renc ia (ao : qual ele

deseja pertencer).

A comunicação eleitoral pode fazer com que tendl~ncias

pol í t íc a s , muitas vezes inconscientes por parte, do eleitor, seJ~m

estimuladas de forma a se transformar em uma atitude f avor a ve l a

candida tura, no menor prazo de tempo e no ma ror numero de ihdividuos

poss Íve í s . A certeza de que muitas pessoas pensam como nos, ou aprovam
,
,
,

nosso comportamento, influi na d ec is ao de voto, dai a necessidade de
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que o candidato cne um clima de vit;ria/unanimidade em torno do seu

nome.

5.3 - A DEFINIÇAO DA PLATAFORMA - Os planos elaborados

segundo as necessidades do eleitorado compoern a plataforma do candidato.

A plataforma Nideal N, segundo Tomaseli, constitui-se de promessas que

reflitam as soluções às carências da população e deve alcançar

identificação imediata. Um segundo ponto importante ~ refletir a imagem

do candidato de forma coerente. A plataforma deve conter metas de

acordo com o cargo pleiteado, abrangendo os interesses de todos os

segmentos para nao recair em contradição ou num conceito de incapacidade

administrativa. A exposição da plataforma deve ser clara, numa linguagem

aces s ív el a todas as classes e categorias profissionais, levando em conta

todos os entraves de compreensão para cada segmento. (~Os;..:·..planos é".:.--

devem ser expostos de forma objetiva e coesa, para facilitar a assimil ação.

Importante ressaltar que não existe a plataforma definitiva, pois el~

precisa ser aprimorada e adaptada segundo a realidade que se quer

atingir.

O principal requisito de uma boa plataforma e a sua

consistência. Para que seja forte, os temas escolhidos deverão ser claros

e objetivos, a linguagem empregada dever~ evitar termos sofisticados ou

re buscados, a fim de que, uma vez transmitida a mensagem, possa ser

rapidamente absorvida e entendida pelo eleitor. A absorção deve se dar
'1, cl

em nivel social, cultural ou econ;mico pois, cabe lembrar que, o candidato

dispõe 'de pouco tempo para transmitir a mensagem em seus discursos, sob
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pena de. alongar-se' demais e acabar entediando seus ouvintes I Os temas

das plataformas deverao versar sobre assuntos de interesse do publ.ico

ao qual de destinam, visando despertar o interesse pelo discurso.

Segundo Ronald A. Kuntz (26), os temas poderão ser classificados

como: "L, temas fundamentais ou racionais. são aqueles que se referem a

administração pub l íc a e .i legislação. Constituem a base da plataforma e,

praticamente, o programa de atuaçao na vida publ íc a do candidato. são

concretos e merisureiveis pelo eleitor durante o mandato do candidato. Ex:

questões econ~micas tr ibut ar ia s , segurança, obras, saneamento, educação

etc; 2. temas oportunos ou emocionais. Referem-se a fatos, acontecimentos

ou tendências que se encontram em evidência num determinado momento.

Dão colorido e poder ia mos defini-los como sendo o espírito de uma

campanha. Ao contreirio dos temas racionais, são acrescidos ou suprimidos

na plataforma sem alterar-lhe o conteudo b.isico. Essencialmente, são
. -

temas que aproximam à pessoa humana do candidato de seu eleitorado,

sua vizando sua imagem de pol í t ico profissional. Esses temas devem ser

escolhidos e abordados com especial cuidado e no momento oportuno, por

tratarem de assuntos de fundo emocional e temporal que, mal a bor d ados ,

podem voltar a opinião pública contra o candidato. Poderiamos citar, como

exemplo, os assuntos l í g a dos i.a uma enchente ou seca, um crime .que tenha

chocado a opinião p ub l íc a , o aniversario da cidade, uma data comemorativa,

fa tos h í s tor icos , modismos em evidência, um esc~ndalo ocasional, um

acidente etc; 3. temas segregacionais. Ao abordei-los, o candidato e

obrigado a definir uma posição que vai, inevitavelmente, dividir o

eleitorado. Esses temas dão personalidade a uma c a mpan h a e, ao inclui-los
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em sua plataforma, o candidato tem que analisar os pros e contras, a

fim de saber que pos iç ao a s surm r , ou seja, como perder o minimo de votos

poss Íve l ,N

Sandra Souza Pinto C20ltratando dos eIXOS da campanha, cita

" ~ .que Lindon afirma "ex í st í rem tres grandes classes de eIXOS po s s rve i s em

uma campanha eleitora 1. A teoria é de que alguns candidatos optem por

eixos ligados ao temperamento pol it íco dos eleitores; os que se relacionam

a ati t udes diante de problemas econ;micos e SOClalS da atualidade e o

eixo de r el ac ao ~ personalidade do candidato. O autor relaciona o conte~do

ideol cg ico dos partidos com o temperamento ou o humor pol Ít ico dos eleitores.

"Na s campanhas de cargos majcr it ar ios , principalmente, o uso deste filão

pode ser captado nas criticas a s obras não realizadas pela gestão a que

,
se esta sucedendo. Aproveita-se, aSSIm, a oportunidade de mostrar a

solução para diferentes problemas que são importantes para os eleitores

(da inflação ao saneamento, da educação ao congestionamento do trafego)."

Sandra Souza Pinto evidencia ainda a tentativa que algumas campanhas

fazem de bui.Ld. up do candidato (exaltação da compe tenc ia e da honestidade)

e de knocl: doam. (repugnação estas qualidades no ad ve r s a r io ) .

5.3.1- O DISCURSO - A plataforma representa" numa

campanha, o q.uê cLi.J.VL, o discurso determina como cLi.J.VL. O discurso e o

principal instrumento de que o candidato dispõe para a divulgação de

sua plataforma.

"
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Da mesma forma que os temas de uma plataforma, o discurso

tamb~m deve ser claro, ace ss ível , objetivo e intere~sante, mas a isto

deve-se acrescer o fato de que e o discurso que vai dar vida e motivação

aos temas e manipulando as emoçoes do vpub l íco ouvinte.

Segundo Kuntz (26), a entonação de voz do orador e que

i r a determinar sua postura diante dos temas a bordados e seu estilo de

abordagem i r a garantir personalidade aos temas. Assim, o orador dispõe

dos recursos de vocalização e ex pr e s s ao , ora utilizando-se de tom ca lrno

e narrativo, ora ironizando ou elogiando. De repente, se inflama e

levanta a voz, expressando in d ig n acao ante um fato, para depois torna-la

gra ve e pausada, ao sugerir uma solução para o probelma.

A forma de dizer a mensagem tambern influi nas emoçoes do

ouvinte, como a s surm r uma postura humilde para depois mostrar-se

ag re s srvo ou profundo conhecedor do assunto, da situaçao.

Assim como a entonação, a modulação e a postura da voz

integram os recursos de áudio a disposição do candidato, sua maneira'

de trajar-se e de gesticular completam o discurso na area visual, estes

completando aqueles, aproximando os candidatos do eleitorado e forçando

a eficáci~ dos recursos de orat~ria.

Outro fator importante na elaboraçao de um d isc ur so e a

-
ordem em que os temas vao ser a bordados. Aqui reside o segredo de um

bom discurso, pois o candidato deve pensar em como despertar o interesse

e mant~-lo continuamente aceso durante o -d í scu r so . Reportando-se ao que

diz respeito "~ escolha dos temas" Kuntz sugere que o discurso se inicie

com temas emocionais ou a te pol emicos , intercalando-se a es te s os temas
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,
fundamentais, procurando manter uma harmonia e ritmo cOlitst'ante.s ate o

final do discurso e encerrando-o com um tema de alto impacto. Assim,

mesmo a pos a partida do candidato, seu discurso continuara na memona

do eleitor, aumentando a probabilidade de que o mesmo venha a comentá-lo

ou discuti-lo entre seus amigos e familiares.

Uma das dificuldades com as qu a i s o candidato se defronta,

ao elaborar um discurso, e determinar o tempo ideal de 'sua duração.

Muitas vezes, a umca maneira de sabê-lo ~ a sensibilidade do orador

diante do p ub l ico , ou seja, cabe a ele medir, diante da reação f í s ionom ica

. ,
de seus ouvintes, o tempo que devera gastar na abordagem de cada tema

exposto, abreviando uns e frisando outros,' finalizando o discurso, ainda

que incompleto, assim que denotar impaciência ou desagrado geral entre

os ouvintes. Outra mane i r a de determinar esse tempo .~ inserir, junto ao

pub l íco , elementos de sua assessoria, A

que funcionariam como termometros,

medindo o grau de interesse e satisfação dos ouvintes.

Outros pengos rondam o candidato durante um discurso,

requerendo especial cuidado e esforço no sentido de supera-los. Diz

Ronald KuntzC ) em seu livro: "poderiamos citar como mais freqüentes a

ma qualidade do som, pois um sistema de sonorização é capaz de

irritar profundamente o ouvinte, da mesma forma que o volume alto ou

baixo ,demais criam inc;modo e dificuldade ao pu b l íco present~. O

candidato deve evitar tamb~ma alteração demasiadamente repetitiva de

graves e agudos na entfação de voz, bem como assegurar-se - ao

i n i c i a r a abordagem de um assunto em tom grave e decidir elevá-lo num

determinado momento - de que sua voz Ira alcançar os tons mais. altos
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sem dificuldades. Deve ainda tomar cuidado com erros gramaticais

freqüentes ezernp rego exagerado de g Ír ia s , bem como dosar os termos

tecn ícos ou estrangeiros para evitar que dele se tenha a Impressao de

inculto,· irreverente, burocrata ou demagogo. H

Nas eleições presidenciais de 1989, os jornais levantaram

algumas caracteristicas quanto aos discursos dos candidatos.

Na Folha de são Paulo, de 20 de agosto, o jornalista

Mauro Lopes escreveu um artigo dizendo que Npoliticamente as semelhanças

entre o discurso do candidato do PRN e. o discurso janista tradicional

crescem a cada dia N. Esta semelhança 'estaria. relacionada com cinco

elementos b~sico do discurso j anista:

1. Carreira sustentada no prestigio pessoal, desprezando os partidos e,

mesmo, recusando vinculação mais profunda com qualquer legenda.

2. Ataque verbal violento à corrupção e elogio permanente à moralidade

na administração.

3. Critica a estrutura pol it íc a do p a i s e apelo a sua renovaçao.

4. Desfiguração do discurso politico como algo ideologizado. Busca a poro

de todas as classes, passando por erma de seus representantes formais.

5. Aceitação de todo e qualquer aporo pOlitico mas recusa da contrapartida

do comp romrs so ,

Os demais candidatos procuraram manter-se moderados.

Como foi o caso do candidato pelo PL, Guilherme Afif Domingos . O

jornalista Riomar Trindade considerou o discurso de Afif N comportado, sem

ataques diretos aos principais concorrentes e a firme defesa do liberalismo

nas questões .e~on~micas( ... )N. Afif propunha-se a um discurso dirigido
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aos formadores de opiniao e para os microempresarios. Mais para o final

da campanha procurou reverter este quadro popularizando o discurso e

as apançoes. O candidato petista procurou esclarecer o povo quanto ao

conceito de socialismo e moderou t arnbern a imagem de esquerda.

5.4 - ELEMENTOS PROMOCIONAIS - Para Tomaseli (13)

composto promocional, como estra t~gia de comunicação persuasiva, mais

adequado ao ';:marketing eleitoral r eune : propaganda, relações pub l ic a s ,

, .
debates e eventos e spec i a i s . Propagandistas e cabos eleitoraiscorm ci os ,

sao os mais importantes em termos de persuasao, por cumpnrem funções

de v igí Iancí a e preservaçao dos es p aço s s conquistados. Segundo Kotler (la)

os instrumentos de promoção devem produzir con sc ienc ia , compreensao,

convlcçao e pedido po~,det~rmirtado prod~to~ousérviço .

. No marketing pol ít íco estás funçoes significam tornar o

eleitor consciente ou que pelo menos tenha ouvido falar no candidato' ou

no partido. A fase da compreensão implica em esclarecer para o eleitorado

as intençoes do candidato. No per-iodo da convicção, o processo de

cornu m caç ao e mais intenso e a g re s s ivo , quando as diferenças entre os

candidatos devem se tornar ma i s marcantes.

5.4.1 - PROPAGANDA - Resumidamente, Tomaseli (13) define

propaganda como o conjunto de 'veiculações pagas e impessoais para

apresentar ou promover uma í de ie., bens ou se rv iços , A escolha de como

veicular-se deve ser cuidada sob alguns aspectos. É preCISO que o

veiculo' tenha credibilidade junto ao p~blico, pois o eleitor desenvolve

um senso muito mais crÍtico em epoca de eleiç~o. Em função dos resultados
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deve-se analisar o custo, lembrando que interessa atingir o ma icr numero

de eleitores.

A propaganda gratuita facilitou a açao das campanhas,

reduzindo custos e podendo atingir milhões de telespectadores ao mesmo

tempo. Usando a midia eletr;nica ou escolhendo entre tantos outros:

jornal, out-door, panfletos, brindes etc; o que importa ~ que o produto!

candidato esteja adequado a proposta da campanha. Aliada a esta

adequação a mensagem, o visual dos elementos promocionais e o aparato

sonoro devem transparecer autenticidade para que o eleitor nao se sinta

agredido com a simulação.

Tomaseli considera importantes tambem o slogan e o sim bolo

que padronizam a campanha, representando a id~ia central. Eles devem

sobretudo sensibilizar, condicionando a ponto de ser repetido

expontaneamente pelo maior numero de pessoas. O simbolo ~ a marca do

candidato, ao v~-lo produzido em todo o material promocional, todos devem

reconhecer aquele candidato que est a sendo representado.

Atualmente a criação das peças promocionais tem ficado a

cargo de a genc í a s de publicidade que, dada a irhport~ncia e ur ge nc i a ,

tem procurado se apnmorar a cada nova eleição.

Alguns ca.-1e.-1 analisados na Revista Marketing demonstram

a performance positiva oportuna. Em 1982, o Brasil vivia a transição de

ditadura militar para a democr ac ia . Tendo a seu favor um momento

pol it íco e social carente de mudanças, o candidato ao governo do estado

Franco Montoro, assessorado pela Delta Propaganda, utilizou o slogan:
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"É p reci so mudar". que, aÚm de reforçar a necessidade urgente ,do

momento, encaixou como uma luva nas c a r ac ter Ís t ic a s do aspirante. A

PMP Publicidade relata o caso da eleição de Mauricio Soares para a

prefeitura de são Bernardo do Campo. As pesquisas apontavam que 32%

dos eleitores a poi av arn o PT, .mas. apenas 22% manifestavam p ref'e renc í a

pelo candidato. O plano idealizado previa um esforço de reposicionamento

a tra v~s da es tr ateg í a de pen etrar .ern setores relutantes do eleitorado

petista e, ao mesmo tempo, conquistar simpatia da classe m~dia do

rnun íc íp io . Toda essa ide í a foi traduzida no slogan: N TaL a cara do PT

de são Bernardo", que tinha como espinha dorsal mostrar um PT sensato

e coerente, enfim, um partido equilibrado.

,
A campanha foi desenvolvida atraves de panfletagem

intensiva, auxiliada pela movimentação de concentrações populares. Somado

a isto, o candidato a VIce, Djalma Bom, infiltrava--se como p refe renc í a

dos meIOS sindicais, com grande adesão do operariado.

A Setembro Propaganda relata sobre a importância da

propaganda na campanha de Collor, destacando que N se deveria sempre

p ar-t ir do principio de que o candidato deve ser vendido pela propaganda

, .

exatamente como ele e. Ressaltando que, de certa.' forma, se v ai procurar

usar todo o ferramental, tod a Ia criatividade e todo o cuidado com a

produçaõ das peças, procurando inovar, mas sempre dizendo o que o

candidato realmente ~. Se o c~ndidato ~ boa pinta, o que o Fernando

Collor realmente é, explora-se esse lado. Isto rios fizemos com fotografias

. -,
coloridas em todos os cartazes, recurso que normalmente nao e utilizado

em uma campanha eleitoral. N Almir Sales revela que optou por cartazes
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que se esse aspecto nao tivesse tanta importância iriam buscar outros

para mostrar quem realmente o candidato e.".

5.4.2 - RELAÇOES PUBL I CAS - Utiliza principalmente a

publicidade como meio de informar o pub l íco sobre o produto, de modo

formal e descomprometedor. Diferenc:ia-se .:da propaganda eleitoral

basicamente porque o eleitorado desconfia da veracidade destas ínforrnacoes .

A publicidade vem em car a ter de noticia, de dados não manipulados. É o

profissional de relaçoes pub l ic a s que prepara os caminhos que, durante a

campanha, a propaganda vai percorrer. Um possível .Ta tor nega tivo

da ex is tenc í a da ~rea de relaçoes p~blicas, no setor pol it ico-e le itor-a l ,'

,
esta em que nem o partido, nem o candidato, podem exatamente dominar

o que 'est~ sendo publicado, visto que é um espaço gratuito mas não como

o hor~rio eleitoral da televisão.

5.4.3 - COMICIOS
, .

- os comlCIOS sao um momento importante

da CéU;1pC.:1ha.. SaCI eles que reunem em torno do ce n di d a;o ur.: pu olíco

disposto éi ouvi-lo e preocupado com as propostas do partido. Além disso ,

eles sensibilizam mesmo 'as peSSOá.5 que estiveram

de televisão e jornal.
,

Para de sp ert a r maior interesse, convem apresentar

autor id ad es de outros locais, artistas, bandas, enfim, recursos audio-

v t su a i s que atraiam e assegurem a permanenCla do p~blico.

Dentre os partidos pol it ícos , o 'que ma i s se' utilizou deste

instrumento foi o Partido dos Trabalhadores, que c:onceitua este momento

como o melhor meio de r.eunir o povo e esclarecer suas intencoe s , além

de estimular a militância.
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Kotler (lO) considera tão importante quanto o evento, a

organlzaçao dele. Tal organização abrange: "divulgação, montagem,

transporte, animaçao e segurança. H Cada qual a seu modo, todas as

etapas organizacionais são significativas: a divulgação deve ser

procedida de modo que toda a população fique ciente de que ha vera um

comíc io , todos os meios de comunicação de massa devem ser utilizados e

as da tas anunciadas com antecedência. A montagem engloba a preparaçao

do palanque, decoraçao e instalação da aparelhagem de som, depois de

analisado o local, sempre acessível a ma ior parte da população. Para

comicios realizados em r eg i oe s em que o transporte coletivo e irregular

deve-cse viabilizar as formas para que as pessoas transitem para

assistir ao encontro. O animador do comício deve ser din~mico e cumpnr

o protocolo de forma organizada, preparando o p~blico para o discurso

final.

A questão da segurança deve ser estudada com deferência

pOIS o pub l íco deve sentir-se amparado por policiamento e atendimento

médico, sempre p rox imos do local do evento, ern :numero proporcional: ao

fluxo esperado.

Enfim, o corm cro- e um momento de comprovaçao do leed6ach.

da campanha. Importante tanto para o partido e ca nd id a to , quanto para

seu propno eleitorado.

Nas eleições presidenciais, o PT.foi recordista em comICIOS,

num período em que todos tinham como veícul?, por excelência, a TV. Discursando

sobre palanques ou carrocerias de caminhão e acompanhado pela produtora TVT,

da Rede Povo, Lula conseguiu tornar seus comícios em encontros não s~ festivos,

rras substancialmente pedagog í cos e inforrrntivos.

','','
I, ,
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5.4.4 - DEBATES - para KotIer um "um encontro de candidatos

e sempre uma boa oportunidade para avaliação dos eleitores, mas pode

ser extremamente negativa para um polÍtico acanhado e de pouca presença

de esp ir ito". Por serem transmitidos em cadeia nacional, os debates

requerem do candidato muito mais coer~ncia e cautela. É importante

demonstrar conhecimentos sobre v~rios assuntos e uma postura controlada,

tranqüila e segura, pois estes aspectos estarão sendo analisados por'

mí l hees de te les pect adore s ,

Devido a sua import~ncia, como meio de esclarecimento

pub l íco , os debates tiveram, pelas" emissoras de televisão, horários nobres.

A un i ao das quatro redes (Globo, Manchete, TVS e Bandeirantes) .ref'orçou

para o eleitorado o quanto era 'fundamental que se conhecesse os candidatos,

suas opinioes e pos s Íve í s soluç;es para os problemas mais emergenciais do

pais. Realizados tanto no primeiro turno, com os cinco candidatos mais

cotados, quanto no segundo, com os dois finalistas, os debates contavam

t a mbem com a participação de jornalistas das erm s sor a s e convidados de

outros ve ícu los . Divididos em blocos tematicos, os debates foram organizados

de modo que todos os ce.nd id a tos respondessem sobre um determinado assunto

comum, questionassem-se entre si e respondessem perguntas dos jornà.listas

presentes. Sentindo o peso desse compromisso, o candidato Afif Domingos,
" . ., ,

em reportagem para a Folha de são Paulo, relatou que simulava entrevistas

com os assessores, treinando: para estar apto a responder questoes sobre os

mais variados assuntos.
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5.5 - VEICULOS DE COMUNICAÇAO - Um dos melOS de

propaganda eleitoral ~ o Hor~rio Eleitoral Gratuito. Ele existe no Brasil

como forma de limitar a força do poder economico de determinados

partidos e candidatos. O Hor~rio Eleitoral Gratuito est a presente na

Televisão e no R~dio e restringe o acesso a estes meios de comunicação,

permitindo sua utilização durante 60 dias antes do pleito, nohor~rio

reservado a cada partido.

De acordo com Coutinho Lima (81, e iinportante.

-obter impacto, isto e, despertar a atençao do eleitor, durante os

primeiros 10 dias, quando tudo ~ novidade e, para con segui r lSSO, a

-apresentaçao do candidato deve ser "criativa, leve, inteligente e

razoavelmente bem produzida. N (8). O ideal seria haver modificações

durante as apançoes para fazer mais coment a r íos e tomar posiçao frente

a temas atuais. Mas, segundo Lima, vale a pena gastar com uma

-, . - ~
produçao de ví deo bem feita, com orientaçao de uma agencia ou

assessores com bom conhecimento da ~rea. Outra regra sugerida por Lima

~ a compatibilização da mensagem ao meio. Não basta desenvolver uma

aparição na TV e usar o mesmo ~udio no r~dio. É preciso desenvolver

urria linguagem especifica para ele.

TELEVISAO
Nas grandes cidades, a televisão e o mei o rna i s importante

para a propaganda eleitoral. Eurico Andrade, coordenador da campanha

de Marcos Freire, comenta: NSe a televisáo fosse o ~nico fator determinante

para se ganhar a eleição, 'então não seria prec iso o Tribunal Eleitora].



,- .

65

nem apuraçao. Cada concessionario de TV se r i a tambem chefe de' partido

e ganharia a eleição quem tivesse maior ibope. N (18). Segundo o

coordenador, a ausência forçada dos pol it ícos na TV durante a ditadura

foi a causa da sua supervalorização.

N A televisão c r i a uma sensaçao de falsa intimidade, ex i ge

uma naturalidade aparente e d~ a impressão de ser uma reprodução fiel

da realidade externa, quando nao ~. A simples presença de uma c arner a

port a tí l , mesmo das mais modernas, muda o comportamento das pessoas. N

(18.). O papel do assessor e muito importante nesse momento. NEle tem que

fazer com que o po l Ít ico seja um artista sem deixar de ser pol ít ico . N,

disse Gabriel Priolli, um dos coordenadores da campanha do PT.

Hoje em dia, o momento ma i s importante da TV na pol it ic a

e o debate dos candidatos. Vejamos o caso das ele ícoe s presidenciais dos

E. U. A. , ) quando Kennedy venceu Nixon. A vit~ria foi resultado dos debates

da TV. Nixon era mais conhecido que Kennedy, mas no debate, Kennedy

se s a iu melhor. Pesquisas realizadas logo apos esse debate indicaram

que houve muita, simpatia pelo democrata. A partir dai, o debate se

transformou numa "prova de fogo das ele ícce s modernas" (18).

Segundo o coment~rio de Maria Regina Adoglio Netto

Rodrigues, em julho de 1977 ,pelos calculos do I BOPE, nada menos que

21 míl hce s de pessoas assist i ram <i. aparição emedebi sta do Senador

Franco Montoro, deputados Ulysses Guimarães, Alencar Furtado e Alceu

Collares. Foram 60 minutos' de programa de oposição, durante os qua is

permaneceram ligados cerca de 70% dos 12 mílhoes de televisores

existentes no pais. Aocontr~rio do que costuma ocorrer com transmissoes

te l ev is a d a s , os reflexos dessa maciça audiência foram sentidos em todo o

paIS.
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Na Revista Veja (06107177), o presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de são Bernardo do Campo, Luiz Inácio da Silva, declarava:

NOS operários acharam o programa muito bom e. sao unanimes em dizer que

programas como esse deveriam acontecer com mais freqü~ncia".

Em sondagens populares - prossegue a autora

realizadas pela TV, revelou-se que os espectadores se mostraram

vivamente entusiasmados com os oradores e com as formulações criticas

ao reg irne de exceçao ... Depois de 30 anos, a televisão brasileira

tornou-se comparável às melhores do mundo. Em virtude de sua

rentabilidade e ef ic ienc ia , o custo é diluido nesse veiculo publicitário

que soma as virtudes do enquadramento visual, movimento, cor, velocidade

e som, acervo, noticia e informação cultural.

É a midia brasileira, por exce lenc í a , pela massa (público

A

heterogeneo e geograficamente disperso) que pode atingir simultaneamente.

A au d ie nc ia , a cobertura, a qualificação do público e o prestigio do

veiculo colocam-no na primeira linha, no plano de marketing pol í t íco

nacional.

No Brasil, todas as pe s qu i s a s fe-itas em 1982 apos o debate

entre os candidatos a governa':dor de são Paulo, indicaram que os

telespectadores consideraram Luiz Inácio Lula. da Silva como a pessoa

mais honesta e com as melhores propostas e postura de oposição mais

firme. Porém a opinião destes mesmos telespectadores sobre quem estava

mais preparado para governar o Estado,' a resposta foi Franco Montoro.

O professor da USP e membro da direção do PT, Francisco Weffort, explica



67

que í sso foi um preconceito de classe que levou o pub l íco a duvidar

que um operano pudesse governar o Estado.

A televisão pode ser destacada por ser a midia de ma ror

cobertura, tanto em area geogr af ica como em populaçao, por mensagem

transmitida; midia de maior' penetração em todas as faixas et a r í as , sexo

e nas .cl a s se s A, B, C e D. Ela possui o aspecto positivo devido as

car acter is tic a s mencionadas e a pos s ib í l id ad e de demonstração do

movimento, açao e ato de consumo.

A imagem do candidato, na televisão, e muito importante.

Segundo Ser g ío de Andrade, jornalista e pub l íc it ar-io, o candidato deve

ter uma imagem incompleta, para que o eleitor possa completa-la. Mas

as pala vras tamb~m t~m uma função importante, de acordo com o

pub l ic í tar io: a de ajudar na formação da imagem.

Um memorando (8) escrito por Eurico Andrade ao candidato

Marcos Freire sugere algumas maneiras de como se portar no video.

"( ... ) Voc~ p rec is a entrar suave e elegante com as pessoas da casa

(TV Globo) e duro, irreverente' (sem perder a eleg~ncia com o

apresentador), com o adversci.rio:,

~ não ser defensivo;

~ ser ma i s r a p ido do que os: .out ros :

I ~ ser rna i s didci.tico, em poucas palavras;

~ tentar relacionar-se com quem est a em casa: adolescente, mulher,

velho, adulto. '..

* falar o que as pessoas ja sabem - e nao se lembram;

* ser humilde;
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* ser co r a jo so - e dizer que e co r a jo so , como uma condição natural;

* nao ter medo de dizer nao, nao ter medo de dizer que não sabe;

* falar sobre suas relações internacionais;

* mostrar-se bem informado; ( ... )" (18).

Sugere tambem umas dicas:

* usar roupa esporte se quiser aparentar modernidade e usar terno se

quiser sugerir exper ienc í a e comp~tência;

* moderar a voz ao usar o microfone. Se este falhar, repita a frase

pausadamente;

* olhe sempre para o centro da lente da camera, mas nunca fixamente;

* tente fazer de conta que es t a contando uma hist;ria para alguem

conhecido. Isso ajuda a dissolver a c.imera que tende a ser uma vidraça

entre voce e o telespectador;

* numa entrevista olhe sempre para o seu interlocutor.

RADJO

Devido a sua grande difusão, o r~dio e o meio de

integraçao nacional, levando mensagem do Oiapoque ao chuL As

,
erm s sor a s sao operadas, na maioria, por empresas particulares, atra ves

de concessão governamental.

Do ponto de vista p ub l ic it a r-io , apresenta as seguintes

caracteristicas básicas:

* baixa cobertura por mensagem transmitida;

* audiência flagrante do rádio é muito baixa;

* cobertura local: as emissoras locais sao lideres de audiência;

* mídia seletiva: através de programação ou faixa horária.
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o R~dio requer poucos investimentos em termos absolutos para transmissao

da mensagem; rapidez na colocaçao da mensagem - pode-se autorizar hoje

e ter a mensagem colocada no ar no mesmo dia; permite grande

f re quenc í a de exposição devido ao seu baixo custo unit~rio. Por em , dev ido

à sua baixa cobertura por mensagem, numa campanha ampla ~ necess~rio

mais freq{i~ncia de comerciais para aumentar a cobertura; alem de ser

lenta, ,não permitindo a ra p id a rotação de estoques.

Segundo Maria L~cia Victor Barbosa N ( ••• ) ficou claro,

que o uso do r ad io , atrav~s de intenção pol it ic a , requer por parte de

quen ass im o utiliza a capacidade de atingir o inconsciente coletivo da

rmse r i a atraves de uma linguagem ener gic a , de uma montagem de

programas, baseada no cotidiano da pobreza de uma seleçao de temas

superficiais e emocionais, de uma te a tr a l iz.ac ao apropriada e, finalmente,

como forma ,~l tima de sol uç ao da oferta concreta de beneficios que se

fizerem necess~rios para completar a credibilidade dos ouvintes ( ... )

( ... ) No desamparo' dos orgaos oficiais, na escassez de recursos

ecoriormcos e pol ít icos , a grande massa composta da pobreza extrema v a i

assim fornecendo a mater ia=p r ima para a eclosão de lideranças pol ít icas

tipicas do Terceiro Mundo como as de Afanásio Jazadji. Usando fitas

gra vadas onde aparece x írig ando perigosos bandidos, hostilizando

autoridades, utilizando como metodo principal de comunicação a v íol enc í a,

elemento básico do cotidiano da pobreza extrema, identificando-se com

seus ouvintes a tra v~s de uma linguagem 'facilmente assimilável, exercendo

uma boa dose de paternalismo, prometendo justiça, simulando ;dio' que ~

a desforra dos humildes e pobres contra os poderosos e ricos. Afan~sio
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(e seus congêneres) se torna o salvador, o ídolo, o super-homem dos

çl.eS!'l,mrPjk~, um pai e um her~i." (15).

JORNAL
A eficiência da propaganda pol ít íca nos jornais e um

pouco discutivel. Segundo Coutinho. Lima (8l;,·.o ~seu: uso ':;f-ical' 'c,- '.'. d

limitado ao reforço ou a necessidade de mensagens altamente seletivas.

Mais que isso, mensagens longas dificilmente são lidas a menos que

seja uma polêmica entre candidatos em evidência.

Um fator positivo desse mero de comu rn c aç ao e o melhor

direcionamento da mensagem. O pu b l íco que lê jornal ~ bem informado e

an a l it íco , além de ser alfabetizado. O numero de leitores pode ser

razoavelmente definido. É preciso atençao quanto à linha editorial do

jornal (progressista, conservador etc i ) •

O jornal caracteriza-se por ser o mei o que apresenta ma ior

tradição como mídia, alguns ja ultrapassando um s~culo de existência.

O jornal ~ uma mídia seletiva por ter como natureza informar, analisar

e comentar os acontecimentos. O jornal, devido ao papel social .que

desempenha, e o meio de maior- credibilidade, dando confiança à

mensagem. É seletivo, pOIS sua audiência e constituída basicamente por

pu b l íco pertencente a classe A e B, formador de op i m ao , É rápido na

veiculação da mensagem, podendo-se autorizar num dia e ter o anu nc io

veiculado na manhã seguinte. A nao ser por algumas excessoes, o jornal

nao permite cor, fundamental nas campanhas, nao permite boa cobertura

nos segmentos de mercado' como mulheres, donas de casa e cr i anc as e

n ao permite a demonstração da açao.
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REVISTA
A revista, como mídia, ganhou força nas d~cadas entre

60 e 80 com as revistas O Cl1.u3-eÂ.Ao e /r)ClJlchete, que chegaram a ultrapassar

a tiragem de 1 milhão de exemplares.

Ela permite a adequação editorial a margem do produto,

devido a grande variedade de publicações. A circulação nacional permite

cobrir, embora com pequena circulação local, toda região brasileira num

.un ico anu nc io ,

A revista permite seletividade pelo custo (do exemplar na

banca) que requer da parte do leitor ma i or recurso financeiro e pelo

conteudo editorial.

Como no caso do jornal, desfruta de boa credibilidade,

c ar acter is tíc a da mídia impressa.

Com pouca circulação por regIao, conseqüentemente tem

baixa cobertura. Há tamb~m falta de rapidez na transmissão da mensagem

(fator tempo).

OUTDOOR
Tem como caracteristicas básicas:

* mídia eminentemente local;

* mídia que permite alta freqüência de ex pos iç ao ;

* mídia de grande impacto visual;

* continuidade de mensagem.

É mídia de grande impacto visual, excelente para lançamento;

possibilita a af í x a ç ao da mensagem proxlma ao ponto de venda. É midia

local, exce Iente para campanhas locais.
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Nas campanhas re g iona i s ou nacionais o seu uso corno

mídia básica implica um alto investimento e nao permite a seletividade

de público, visto que e o público que v a i ao encontro da mensagem.

CARTAZES, SANTINHOS E OUTRAS PEÇAS GRAFICAS
Por não pagar taxa de veiculação, esse tipo de propaganda

permite concentração de esforços em áreas geográficas altamente

delimitadas com custos baixos. Porern , existe uma guerra para ocupar

espaços tendo troca de. cartazes pelos de outros carrlidatos e isso torna mais

restrita a cobertura. Na fase de definição do voto do eleitor, os cartazes

e os santinhos com os principais pontos da plataforma política dos

candidatos sao eficientes.

BRINDES
É costume os candidatos presentearem os eleitores com

brindes. Mas o volume deles ~ tamanho que a ma ior i a é jogada no lixo.

Para que isso nao aconteça, Lima sugere que o brinde seja útil ao

eleitor, aumentando as chances de uso. Deve ser bem visível causando

um efeito de propaganda contÍnua que possa gerar refer~ncias ao

candidato em conversas entre os eleitores, suas famÍlias é amigos. Por

fim, deve ser o mais original pos s íve l , "j a que a novidade é por si s~

ma i s um motivo de propaganda. H (8).
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MALA DIRETA

A. Mala Direta é todo material lmpresso remetido pelo

cor re io , Sua vantagem e a seletividade e possibilidade de comunicação

personalizada com o eleitor. O principal problema e referente a

execução do material e à lista de eleitores à domicilio (mcU-Unfj ,LL1t).

O trabalho e facilitado pelo comp~tador que armazena as informações,

imprime a mensagem, etiqueta o i rnp re s so . O texto tem que ser criativo

para provocar boa resposta e não agredir o eleitor, pois nem todos

gostam de receber muitas ofertas n a caixa de correio.

VISAO CRITICA DOS VEICULOS - Na v i s ao critica

dos veiculos de comu mc aç ao , uma pergunta nao pode deixar de ser

formulada: "Qu ant a s pessoas sao atingidas por determinado veiculo?

Isso quer dizer que esse veiculo é sempre o mais adequado para tal

processo?" Para Maria Regina Rodr í gue s tz z) 05 objetivos podem atuar em

certas camadas do público. A grande a ud ienc í a , constituida dos

domicilios e/ou dos automoveis possuidores de aparelhos, e por demais

complexa e pode ou nao ser coberta pela fonte, em determinadas

circunst~ncias. Por exemplo, a emissora X es ta transmitindo um

programa normal -:- p rojeç ao de filme. As demais erm s so r a s , em. cadeia,

transmitem um Jogo cl~ssico do Maracanã, entre, suponhamos, Corinthians

e Flamengo; é claro que a mai.or porcentagem. de telespectadores, em

são Paulo, esteja voltada para o Jogo; quase nenhum sintoniza a

erm s so ra x.
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A multimídia consiste, segundo a autora, em medir a

audiência simultaneamente. Tal medida deve estar conjugada,

abrangendo os v~rios meios,· e levar em conta a sua atuação durante

amplo per iodo de tempo, para atingir o "alvo" maror .

Assim, os efeitos desejados, menor alocaçao de verbas,

menor dispersão de atenção, otimização de cada meio, isolado e no

conjunto de outros, podem,· simultaneamente, determinar o custo e a

programação mais rent~vel em funçao do objetivo do candidato. A

es tr a teg ia adotada pelo pol Ít íco pode determinar o planejamento da midia,

conferindo diferentes pesos aos veículos. o projeto da programaçao deve

levar em consideração as informações colhidas por um banco de dados.

As dimensões da audiência são fatores importantes no calculo dos custos:

quanto mais consumido for um meio (ou veículo espec if ico ) , maior sera

sua "audiência eficiente", ma ror o nu mero de elementos componentes do

-"alvo:' estudado, elementos esses que estao sendo submetidos a

freqüência ~tima de um determinado evento eleitoral. Dai, a ímport anc ia

de se saber o índice de consumo dos meios p r ior it a r ios no processo de

formação da cp i mao pub l ic a .

Maria de Fátima Pacheco jor-d ao , coordenadora de

Planejamento da SSC & Lintasdo Brasil, explica: "]~ se pode prever a

intensificação do uso de mídias complementares, tendo em vista a

crescente facilidade de percepçao, comparaçao e men su r aç ao de areas

onde se verificam su bex pos íçoe s a um ou 'outro meio, além da oportunidade

de complementação de dados não detectáveis anteriormente".



75

Segundo pe squi s as realizadas na area, Jovens de 19 a 25

anos sao mais atingidos por revistas e c i nerna do que por televisão,

ainda que no horar ío considerado nobae., Para apuraçao ma i s ngorosa, o

ideal sena realizar s imul açoo s separadas com inforrnaços s isoladas de

audiência, compartimentos estanques; entretanto, sabe-se que tal tarefa

se torna muito mais onerosa para a p l ic açoe s não-comerciais. Por outro

lado, características de auto-se lecao podem diferenciar a audiência e,

conseqüentemente, afetar os níveis de atenção. Examinando a p ag ína de

um jornal, os leitores exigem que o estado casual seja interrompido e

a atenção seja focalizada . O telespectador focaliza um programa e, num

,
momento estatico de visao, aproveita o comenc.au: para alguma açao

din.i.mica. O interesse de um indivíduo vana em funçao do anuncio, do

.tipo de mensagem. Contudo, na TV, a mensagem, quasé sempre, nao

requer muito esforço para o destino compreender a fonte. A efic~cia da

cornun ic aç ao imp r es s a a principio e menor, porem, gradativamente v a i

aumentando graças a re lev anc í á de conteudo.



6.1 - o PROCESSO DE PLANEJAMENTO EM MARKETING
POL IT ICO - Segundo Coutinho Lima (8) a adoção de processos, t~cnicas

e instrumentos de Marketing deve estar compreendida numa Vl sao

,
integrada, obtida a tra ves do processo de planejamentO.

o processo de planejamento consiste na definição de

linhas mestras, atitudes e ações futuras, resultando na formalização de

um plano. O autor 'considera o processo mais importante que o plano,

uma vez que, at ra ves dele se ch eg ar a a palavras e definições comuns,

facilitando a comunicação entre· os' envolvidos. Assim, t arnbem , acredita

que a participação de v~rias pessoas no processo evita erros de

enfoque que poderiam comprometer o trabalho.

Coutinho Lima considera complexo o mei o ambiente

de uma eleição, onde predomina a competitividade e o numero de

arne aç a s se sobrepondo às oportunidades .. Então, só aqueles que se' ,

adaptam, interagindo com o meio, obt~m vantagens competitivas.

Na ~rea de planejamento d~ Marketing Pol ít í co , cada

"

f."·
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um pos su i uma f~rmula, mas durante o processo de planejamento ~

necessario que algumas perguntas bas ícas , a respeito das condições

do candidato e da situação do eleitorado sejam respondidas. Algumas

-destas questoes senam: "qu a l a situaçao dos meus concorrentes e de seus

partidos, junto ao eleitorado?; quando e onde devo estar presente?;

como controlar o que recebo e o que gasto? quais outros meios de

conquistar novos eleitores, sem perder os que j~ tenho?".

6.2 - DEFInIçÃo DE OBJETIVOS - Para Lima, o

processo de seleção de alternativas, ou seja, identificação de

oportunidades, compreende uma an a lise das oportunidades que o mei o

oferece para fazer um projeto pol it ico ,

o processo de identificação de oportunidades consiste

em an~lises da situaçao interna e externa, o que fornecer~ os pontos

fortes e fracos, possibilitando uma an~Üse de oportunidades .

Segundo Lima, este processo, para um pol ít íco,

começa no momento em que ele decide pela vida pub l íca , pois ter~

feito uma an~lise das vantagens e desvantagens de sua opção,

considerando as possibilidades de realização profissional e o alto
\

preço cobrado, poi s urra personal idade.·. pub l íca tem suas a titu des':

julgadas a todo momento pela população.
,.

O segundo> momento e aquele ~em que o aspirante ao

cargo pol ít ico opta por um partido , o que significa optar pe Io

programa pol it íco e as perspectivas of'e rec id as dentro dele. Portanto,

,.

faz-se necessario considerar as muitas variaveis envolvidas no

processo de seleçao, tais como: o pub l ico que se deseja atingir, o
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programa pol ítico e a estra tegia do partido, chances de disputar tal

indicação para candidatura, o nível de cand ídatur a que oferece ma i s

possibilidades.

6.3 - IDENTIFICAÇAO DE OPORTUNIDADES - Segundo

Lima, o candidato deve fazer uma an a lise realista dos seus objet ívos

e sep ar-e.-Ios em curto, médio e lcrigo prazo, visando deste modo

direcionar sua linha de cornum caç ao para a obtençao de um efeito

de sinergia.

Assim, d~ ~nfase ao estabelecimento dos objetivos a

longo prazo, que permitirão ao candidato criar sua Imagem, baseado

. :.
numa coe rene i a de p r mc ip ios , alterado ao longo do tempo. Definidos

os objetivos de longo prazo, os de médio e curto serão complementos,

que possibilitarão alcançar o objetivo principal. Na pol it ic a , como

menciona Lima, é necessário flexibilidade para ~adaptar os objetivos

preliminarmente estabelecidos ,de acor do com as novas situaçoes que

se afiguram durante a campanha." (8)

No momento da definição dos objetivos e necessano

que o candidato nao se b a se ie apenas na demanda imediata da disputa

pol Ít íc a , mas tambem nos seus projetos futuros.
r

6.4 - O PLANO DE MANOBRAS - Para Marcos Cobra (17),

o plano de manobras pol Ít ic a s e/ou eleitorais pode ser c0';lparado a

uma ,guerra, e explica que o vencedor é o que est a melhor preparado

estra tegicamente.
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,
Para definir uma estrategia de açao deve-se

procurar:

* conhecer as expectativas e necessidades dos eleitores-alvos;

* detectar os segmentos que a poi am o candidato;

* definir estes segmentos;

* conhecer os concorrentes.

Estas e outras í nforrnacce s , como nos mostra Cobra,

serao obtidas a tr a ve s de uma an~lise de mercado; que permitirá a

escolha do tipo de estr-ateg ia a ser adotado.

Segundo Carlos Augus to Manh a ne l l its j as p r i me i r a s

açoes de uma campanha devem ser orie ntadas para a consolidação do

segmento que apoia a candidatura, entrando em contato com as

lideranças in te rmed í ar-i as a fim de c r i a r um elo de ligação entre

candidato/base eleitoral. A partir deste momento, conhecendo o

eleitor-alvo e os pe r ífer icos , efetua-se o planejamento da campanha.

6.5 - ESTRATEG I AS - Um dos pontos ma i s importantes

para se definir a es tr a teg ia sao as informaçoes que, se pr ec i s a s ,

diminuirão os riscos de erros, e que Manhanelli afirma" a transformação

das í nform acce s adquiridas em ação efetiva é a famosa estrategia."

Tal necessidade de informação. foi percebida pelos candidatos as

el eiçoe s presidenciais em 1989. O candidato Collor teve a sua disposição

os computadores da CAP, uma empresa de inform~tica que contem 1,5

milhão de informações, todos os dados a respeito do PT, alem de

dossiês encomendados desde janeiro de 1989. Possuia tambem uma
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eq uipe de 40 pessoas, que diariamente mandavam noticias, retiradas

de iriumeros jornais, que eram arquivadas num banco de dados a

disposição do candidato.

Para Manhanelli, se a eleição e uma guerra, então

deve-se utilizar suas taticas e enumera algumas:

1) Trabalhar em unlssono e manter as forças concentradas j significa

manter, todos os envolvidos no p roce s so , informados sobre a plataforma

e. programas do candidato, aSSIm como conhecer todas as açoes

externas que serao efetivadas.

Esta e st r a teg ía ,e um dos pontos fortes do PT, que

pOSSUl ma i s de 1,5 mil militantes; que fazem da pol it íc a a

prioridade de suas vidas. NOS militantes receberam orientação do PT,

quanto à formação dos setores pobres do eleitorado, na distribuição

de material de campanha , passeatas, festas c iv ic a s , dias de luta e

dias de marcha, aÚm de formação de uma rede de comites populares.

Ao militante, dentro da es tr a teg í a de Lula, cabe o papel de f-a;?V7..

a cabeça do elcito/l. quanto ao programa do partido. N (9).

2) Fl an que a r ; evitar sempre que pos s Íve l o ataque frontal,

seqüelas são maiores.

3) Trincheiras j manutenção de uma pos iç ao j~obtida.

4) Artilhari~; uso das mldias, outdoors, cartazes e espaços na

pOIS as

imprensa. Infantaria i ~ o t ra balho dos militantes.

No segundo turno das eleições de 1989, os dois

candidatos utilizaram o hor~rio gratuito na TV com discursos

diferentes. O programa do candidato do PT se utilizou da critica
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i ron ic a as alianças pol ít ic as do adver s ar ío e reportagens mostrando

o abismo social entre os pobres e os rICOS no pais. Acenava para

a classe m~dia dando garantias aos p ropr-iet a r ios . Usando o marketing

diferenciado, tenta alcançar o eleitor mais pobre e conquistar um maior

numero de votos da classe med í a , ]~_ o candidato do PRN, e pr esen ta=se

como um candidato a favor de um projeto pcl í t ico e assume a postura

"presidencial". "Na vinheta do p rog r arna duas barras que formam os

dois ' eles' do nome Collor percorrem os trilhos de uma ferrovia

decorada com o outdoor das prioridades de governo. Outra vinheta

mostra a frase 'Ordem e Progresso' da bandeira brasileira subs tituíd a

por ' Collor ~ Progresso'." (9).

5) Bater em retirada; quando o candidato vislumbra que nao v a i passar

pelaóoca de unna e se retira da campanha em tempo h~ b í l , negociando

seu eleitorado com os candidatos mais cotados.

Tambem em pol ít íc a , um bom a taque e sempre melhor

que .urna boa defesa. Fato comprovado pelas pesquisas, apos o p rimerro

debate na TV, constatando que Lula havia sido o vencedor, por ter

adotado uma -conduta agressiva e, por vezes, i ron ic a , o que deixara

o concorrente desarmado e irritado. Collor procurou neste debate ser

-mais "estadista", mantendo-se apenas na defensiva. Lula, ao con tr-ar io ,

atacou por v a r ios ~!1gulos.

A utilizaçao consciente deste conjunto de e s tr a teg í as

podem definir o rumo de uma campanha eleitoral.
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7.1 - ORGAN I ZAÇAO - Pertinente a area de Marketing,

a organizaçao e administração mercadológica, segundo Tomaseli (13),

englobam as seguintes atribuiçoes:

* prever : observar todos os fatos do macroambiente, analisando-os a

ponto de poder antecipar atitudes adequadas;

* planejar : estabelecer metas a serem atingidas;

* organizar desempenhos es pec íf ícos por reg i ao , vencendo obstaculos

locais;

* coordenar buscar unificar esforços, em direção ao objetivo comum,

comandados a todos os envolvidos;

* controlar : acompanhar os planos desenvolvidos, avaliando se .os

-resultados estao de acordo com as expectativas.

Tomaseli propõe que, para melhor estruturar a

organizaçao e o desempenho, o setor de, marketing fique encarregado

de toda a estrutura de comunicação: propaganda, relações p~blicas e

setor editorial, promocipnal, de modo a p ad ron iz a r e manter a

,'.
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identidade da proposta p a rt íd a r-í a . É importante que este se,tor faça

parte do partido, que seja elemento imprescindível do conjunto,

englobando inc1usiveo setor de pes qu i s a , quando este houver.

Sandra Souza Pinto (20), quando trata do tema, cita

Lindon, para quem a organizaçao 'da campanhas politicas possui dois

aspectos: N a coleta de recursos financeiros e humanos e a dec í s ao

sobre os metodos de or'g an iz aç ao ;" Sobre a estrutura e os procedimentos

organizacionais, define o autor: "Trata-se de fato, em prazo muito

curto, de montar uma estrutura e procedimentos que permitam coordenar

a aç ao de centenas ou milhares de militantes que, em sua ma iort a , sao

amadores de boa vontade, geralmente ma i s entusiastas que disciplinados,

e trabalhando em tempo parcial." (20).

o modelo organizacional, expresso por Lindon (20),

relaciona quatro 'celulas ou se r vrços sob o controle direto do candidato

ou de seus conselheiros pessoais. As c~lulas seriam denominadas:

estrat~gia, coordenaçao (planejamento e controle), relaçoes com a

imprensa, finanças e contabilidade.

* estratégia: representada por comun ico logos , aptos a avaliar pe s quis as,

propor os topicos da campanha. Pela sua capacidade de exp re s s ao ,

desenvol ve r ao o material textual e gestual da linguagem do candidato.

* coordenação, planejamento e controle: preferivelmente, deve 'ser

constituída por t~cnicos na area de or g arriz aç ao. Esta c~lula "tem a

responsabilidade de coordenar e de planejar as tarefas da equ i pe da

campanha e de controlar permanentemente, os r es u l t a do s das açoes

empreendidas. N (20).

",'.'
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* relações com a Imprensa: setor que engloba a an~lise das pesquisas

e e o ponto de integração com todos os comí te s e arregimentaçoes que

executam os planos da campanha.

* finanças e contabilidade: assessora e orgamza a distribuição e

coleta dos recursos financeiros obtidos.

SISTEMA DE I NF9RMAÇOES - Segundo Tomaseli (8), um

Sistema de Informações pode ser definido como "um complexo estruturado

e interatuante de pessoas, maquinas (objetos) e procedimentos que se

destinam a gerar um fluxo ordenado de informações relevantes, coletadas

interna e externamente à campanha, para uso na tomada de decisões em

~reas de responsabilidade do candidato e de seus assessores ma i s

proximos ou conforme delegação de poderes dis tr-ibu Ídos entre o -1tal-l-

da campanha e seus auxiliares volu nt ar ios . N

o sistema tem a função e spec if ic a de transformar em

informações ~teis," em momentos oportunos, dados coletados intensamente.

Este processo ocorre em 5 etapas, bem definidas:

1) COLETA: executada por uma solicitação especÍfica, numa fonte

especÍfica ou pseudo-aleatori amente, visto que h~ sempre a "intenção

de encontrar os melhores fatos. Tais fatos podem estar inseridos em

contextos jor n a l Íst ícos , em teses acad~micas, boletins de categorias

profissionais, enfim, no ·cotidiano.

2) SISTEMATIZAÇÃO: que vem a ser a catalogação e arquivamento dos

informes.

3) ANÁLISE: contraste com outras fontes ou dados e compilação pé;lra
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o aproveitamento de dados.

4) AVALIAÇÃO: de acordo com os dados prever possiveis resultados

positivos ou negativos e julgar adequadamente as oportunidades.

5) DISSEMINAÇÃO: encaminhamento da informaç ao ao solicitante ou

responsa velo

Tomaseli observa que as principais areas de atuação

de um sistema de informações sao: o macroambiente, os partidos, os

advers~rios e o eleitorado, além de detectar, freqüentemente, o impacto

de procedimentos operacionais que, adotados durante a campanha, podem

alterar o meio ambiente.

Os top icos que devem ser ma i s avaliados, segundo o

autor sao:

,* economia: analisar amplamente como esta a situaçao eco normc a sob

a ~tica estrutural e conjuntural, inclusive, dos principais entraves.

* po l í t ica : conhecimento atualizado sobre tudo que se refere à pol í t íc a ,

nacional e internacional - novas ten denc ías , grupos, articulações e

ideologias.

* demografia: o profundo conhecimento acerca de detalhes demogr af iccs :

~xodo rural, imigração, mortalidade infantil, crescimento populacional

etc, podem sugerir ao candidato determinados segmentos eleitorais que

nao foram, ou foram fracamente, explorados.

-* soc io-cul tur a í s r envolve todas as rnov açoe s , expansoes ou retraçoes

que mobilizem as estruturas sociais e culturais do pais.
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Normalmente, a d in a mic a dos dados do macroambiente

estão em fontes como jornais, r ev is t a s e publicaçoes de nivel acad~mico.

Abrangendo tudo isto, o Sistema de Informações agrega
,

tam bem dados

muito espec if'ícos sobre todos os candidatos, podendo ser muito uteis e

oportunos para desmitificar o advers~rio.

o candidato Fernando Collor de Mello tem a sua

disposição um sistema de informações CAP-Software, exclusivo para os

seus interesses. Com este serviço sigiloso, rigoroso quanto a veracidade

e atualização dos fatos, o candidato demonstrou, durante a· campanha

estar sintonizado com os sentimentos populares. No per-íodo que antecedeu

o 2Q Turno das eleiçoes, Collor utilizou informações constrangedoras

sobre o adver s e r io , que praticamente eliminaram as possibilidades de

Lula. Num programa gratuito do PRN, foi exibido um depoimento de uma

ex-namorada de Lula, a enfermeira Miriam Cordeiro, que acusou o

candidato petista de preconceituoso ede não querer a s surmr a filha

de ambos. Este tipo de enfoque é o que os amencanos chamam de

d/.A:t'j-:ÚÚch (truque sujo). A CAP funciona como uma espécie de SNI.

Para as eleições majoritár:ias de 1990 será adotado um projeto muito

parecido ao que foi oferecido a Fernando Collor. Os candidatos terão

a sua disposiçaõ um sistema capaz de fornecer ín st ant ane a men te

informações de todo tipo sobre qualquer adv.ersário e o que pensam

sobre problemas nacionais: reforma a gr e r ia , divida externa, meio

ambiente.

Segundo Fi g ue í r edo (1), "0 problema de. se lançar mao
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desse tipo de expediente para desmoralizar o e.dve rs a r-io e que ele

pouco contribui para elevar o prestigio da classe pol ític a junto a

população, pelo contr a r ío, tem sido fator de desgaste dos pol ít icos

junto ao eleitorado, que cada vez mais os rotula como (m~) farinha

do mesmo saco."

Para Tomaseli: "0 problema para executar um bom

plano de pe s qu i s a e o seu relativo alto custo, que dever~ ser incluído

no orçamento da campanha e, por 1SS0, muitas vezes acaba sendo

relegada a segundo plano. Os candidatos preferem gastar este dinheiro

em carros, panfletos e cabos eleitorais."

Figueiredo (1) acrescenta que existem casos em que. a

restriçao de verba e bastante elevada, pelo menos no 1n1ClO da campanha.

"A opção para o candidato nessa situaçao e usar um quebra-galho, uma

metodologia de pes qu i s a chamada de deok-oie.aeaach.: trata-se do

levantamento de dados estatisticos/ qualitativos realizado junto a outras

instituiçoes com fins totalmente diferenciados dos institutos de pe sq ui s a ,

mas capazes de fornecer informações pertinentes,

limites. "

dentro de certos

Geralmente, a lgurna s ' fontes de dados, sem custos

adicionais, provêm de cr g aos oficiais: IBGE, pEADE, TRE, SEPLAN e

das propnas secretarias e minist~rios.

7.2 - SISTEMA DE AVALIAÇAO E CONTROLE.- No

trabalho de Sandra Souza Pinto, encontramos algumas definições' de

controle, entre elas e st a a de Newman e Warren (20) que afirmam:
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NO objetivo b~sico do controle e assegurar que os resultados das

operações sejam tão conformes quanto possível aos objetivos estabelecidos.

Um objetivo secund ar io do controle e proporc ion ar informação peri~dica

que possa tornar r ap id a a r ev i s ao dos objetivos. Estes objetivos sao

atingidos pela fixação de padrões, pela comparaçao dos resultados

reais e previstos em relação a estes padrões, e pela tomada da ação

corretiva. N

Sandra Souza Pinto comenta que alguns autores

afirmam que o processo de controle envolve qua tro fases:

1) Estabelecimento de padrões;

2) Mensuração do desempenho;

3) Comparação do desempenho atual com o esperado;

4) Adoção de medidas corretivas.

Para a autora, "no Marketing Politico controle e entendido como

avaliação da ef íc ac í a da estratégia eleitoral ... N Assim, o trabalho de

a val iaç ao deve-se concentrar nos pontos a seguir, citados por Marcos

Cobra (20):

* eleitor;

* cabo eleitoral;

* marketing direto;

* controle orç amen t a r io .

Entre os outros itens a serem observados estão;

* o tema escolhido j

* a imagem;

* o símbolo e o slogan
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* o comportamento do candidato e o clima da campanha;

* a propaganda e materiais p rornoc ion a t s ;

* a organizaçao e suporte.

E, para Tomasel i (13), as informações para o sistema de

avaliação podem ser obtidas, principalmente, e tr av es de pesquisas de

opinião pub l íc a , da Imprensa especializada, da concor r enc í a e dos

correligionários.

Tal controle, ~egundo Cobra, deve ser desempenhado

a cada passo da campanha, a fim de minimizar os riscos. E, a tr aves

de p a r arnet ros pr~-estabelecidos para o desempenho, a valia-se a

eficácia dos resultados, assim como, a comp a r aç ao entre os objetivos

fixados e a plataforma com os resultados obtidos.

H Ao ver que sua situação estava muito d íf ícil , em

torno do dia 10 de dezembro, Collor fez uma mudança radical em sua

campanha. Ao optar pela radicalização ideol~gica da campanha, utilizou

o conhecimento de que a maioria do eleitorado brasileiro ~ contra id~ias

estatizantes, socialistas e comunistas. H (1)



CONCLUSÃO---------

o nosso objetivo nesta dissertação foi estruturar um

modelo de uso das técnicas de Marketing, aplicados aos processos

eleitorais.

Procuramos sistematizar a bibliografia existente, a

partir de uma estrutura Iog íc a , que reflete as etapas de um p'roce s so

de Planejamento Estratégico, senao vejamos, uma campanha eleitoral e

desenvolvida para atingir determinado objetivo utilizando algumas

estratégias através dos meios adequados e d í spon ive is , pautando-se

por certas diretrizes, sendo este processo impulsionado a partir de uma

organização que avalia e redefine os planos estratégicos em funçao das

alteraçoes do cenano.

-E e nessa estruturaçao que buscamos um diferencial

dos estudos j a publicados;' que ora dão ~nfase aos aspectos da

comunicaçao, ora tratam exc Iu s ív amen te das Estratégias ou até tem

-como finalidade vender a prestaçao de se rv icos de consultoria.

Acreditamos que a ~nfase em <i~terminados aspectos
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reflitam as circunst~ncias em que estejam ocorrendo as eleiç~es, quando

da publicação destes estudos. A ressaltar, porem, que desses estudos

servimo-nos para o desenvolvimento desta dissertação, o que tentamos

foi dar um tratamento homog en eo às diversas v ar-ia ve is que integram o

Marketing PolÍtico e a referida estruturação.

Embora a maioria dos casos pr at icos apresentados

pertençam ao senso comum e j~ foram objeto de v~rias ana l ises , a tr-aves

da Imprensa, procuramos remete-Ios sempre a algum autor em cuja obra

ja houvesse citação. Isto porque, principalmente no campo da pol ít ica ,

tudo e muito relativo e o nosso' objetivo ~ o de demonstrar a aplicabilidade

do que se propõe no campo do Marketing PolÍtico e não o de suscitar

po lern ic a ,

-Um outro ponto a destacar e a questao da aplicabilidade

dos .conce ítos de Marketing do Produto ao processo eleitoral no contexto

da realidade brasileira. As p r at ica s u su a i s no mercado eleitoral brasileiro

divergem das vigentes no mercado econorruco ; naquele, as restriçoes e

condicionantes sao ma ior es , a legislação não ~ capaz de coibir pr-at íc as

antieticas, o acesso aos meios de comumcaçao e rigorosamente controlado

e as condições nas quais ocorrem os processos eleitorais estão sempre se

modificando, requerendo a utilização diferenciada do Mar-ket ín g a 'cada

eleição. Procura-se, então, acrescentar aos conceitos j a utilizados,

outras ~reas de conhecimento adapt~veis às circunst~ncias como, por

exernp lo , os conceitos de es tr a teg í a militar.
I • '. 1

A utilização do Marketing, no processo eleitoral, tem

possibilitado aos candidatos uma maior efici~ncia na integração com o
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eleitorado. Ciente das a sp i r açoe s e dos problemas de cada segmento

da população, o candidato, via estrat~gias mercadol~gicas, procura se

posicionar de forma mais adequada.

A partir da compreensão e do atendimento as diferentes

demandas, apresentadas pelas v~rias camadas sociais, a classe pol Ít íc a

poder-a contribuir para a consolidação da democracia. Credite-se a isto

a importância· do Marketing POlÍtic.oJ O movimento das Diretas-] ~, por

,
exemplo, ganhou força e repercussao muito alem do estimado inicialmente.

Do comício na Praça da S~, marco do movimento, a te a solução Tancredo

Neves, ocorreu um intenso p roces so. de conscientização e participação da

sociedade brasileira e, embora nao tenha a Ic anc ado o intento p rec ipuo ,

o movimento Diretas- ] ~ tornou irreversível o processo de transição

democr a tica.

Na medida em que consolida-se no país um r eg rme de

liberdade democr~tica, o Marketing PolÍtico pode se constituir numa

alterna tiva ~ compra de votos (sistema cor orie l í s t a )' ou a s campanhas

inescrupulosas e, apostando na conscientização do eleitorado, pode

contribuir para elevar o grau de civismo ou a participação polÍtica

da sociedade.



ANEXO

OBTENÇAO DE RECURSOS - Ao candidatar-se o po l it ico

nao precisa, fundamentalmente, possuir todo o capital para cobrir

os custos da campanha. Conhecendo as necessidades e o pensamento do

eleitorado ,que pretende conquistar, o candidato, adequadamente

assessorado, de spender a de um volume ma ior ou menor de recursos, de

acordo com a sua popularidade.

Orientando-se por campanhas passadas, verifica-

,
se o custo por voto, atualizando-se· os valores. A estrategia para

levantamento de fundos deve mobilizar os setores do partido e

contar com o e poro de setores .empresanalS, em troca de favores

futuros. Esta troca nao e,· necessariamente, em moeda corrente. A

empresa pode contribuir com recursos acessonos da campanha:

desde material de propaganda a te o im;vel e. linha telef~nica para os

corni te s .

O importante e organizar a metodologia de obtenção
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de recursos, posterior a pe squ i sa das necessidades. Posto isto, o

candidato deve contar com uma equipe criativa e responsavel pelos

contatos e acordos feitos com as vanas categorias contribuidoras em

potencial. É, principalmente, neste momento que o departamento de

marketing do partido age. Cabe ao departamento a pesqu i sa , o

levantamento das prioridades e- a elaboraçao dos argumentos que

convençam os simpatizantes a partipar da campanha junto a este

candidato.

Esta forma de participaçao ativa de simpatizantes e

,
militantes foi tambem modelo utilizado pelo Partido dos Trabalhadores,

na ~1tima campanha. Com a perspectiva de uma hiper í nfl aç ao , os

custos previstos senam dobrados. Deste modo, intensificou-se o

~
trabalho de t ran sf ortra cao e distribuição de comites. A proposta era

incentivar- um maior numero de pessoas em torno da produção e venda

de material de propaganda. Este material se r i a confeccionado em cada

re g i ao , diminuindo os custos e caracterizando-se pela propna reg rao ,

o partido pregava tambem que os militantes se dispusessem a solicitar

contribuições de amigos e familiares, sempre com argumentos fortes

e dados preClSOS.

A seguIr, apresentamos uma sintese do re l a tor-ío

produzido pela Brasmarket, que trata da a r rec adaç ao de fundos para
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campanhas eleitorais.

o dossi~ ARRECADAÇÃODE FUNDOS PARA CAMPANHAS

ELEITORAIS ratifica os dados anteriores.

Neste documento o custo caracteriza-se em função da

estrutura operacional, dos recursos humanos e do apOlO popular, al~m

do respaldo de açao social ou pol ít ic a no lançamento da campanha.

Afirma-se que, para garantir a efic~cia das

esttategias, o departamento de marketing deve envolver o eleitorado

de modo que ele se sinta prejudicado com a derrota do candidato.

Isto quer dizer, o eleitor contribuinte, independente de valores,

status ou desempenho, sente-se responsavel pela campanha e pela

vitoria.

Ao candidatar-se o. pol it ico deve conhecer os recursos

de que dispõe: estrutura dos comitês, quantidade de pessoas

disponíveis, bem como de automóveis, telefones, mobÍlia e, e claro,

dinheiro. Posteriormente, a assessona do setor procurara definir

quaIS as necessidades reáis para o êxito da campanha. Nesta fase

do planejamento inúmeras questões sao abordadas para que se tenha

uma vi s ao ampla destas nece s sidade s , -q ue tenvol vem desde

,
equipamentos e bens moveis e imoveis ate se rv i cos especializados ou

nao, a serem utilizados no decorrer de tod a a campanha.
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Da objetividade deste planejamento depende a

confiabilidade dos empreendedores em potencial. Quanto mais

organizada for a apresentação do projeto mais ágil e intenso sera o

comprometimento dos financiadores. De acordo com a Brasmarket,

muitas vezes comprova-se que, o investimento em material ou serviços

supera as con tr ibu içoes em dinheiro. Neste caso, o investidor

assegura-se de, mesmo que psicologicamente, estar aplicando

efetivamente seu c ap it a l , podendo contabilizá-lo, observar os

resultados e, mais, abater estes valores do imposto de renda.

Os contribuintes em potencial sao detectados nao

aleatoriamente. A revisão dos interesses da campanha requer um

equivalente de interesses nestes possíveis investimentos. Este fato

revela o propr ío principio de Marketing.

Para se ter urra id~ia da irnport anc ia do Marketing

PolÍtico no sucesso da campanha, a Brasmarket exemplifica que, nos

Estados Unidos, o governo é tambem investidor em campanhas

presidenciais .. Mesmo assim, os partidos desenvolvem sistematicamente

re l açoe s de contribuintes, fi 1iados e simpatizantes, que doam,

~pontaneamente, até US$ 1.00Ó. Tornando os dados mais claros, o que

o governo oferece representa. 20% das necessidades dos partidos, que

compoe o restante com as cont r ibu icoe s tradicionais, flexíveis, podendo

até triplicar nos momentos mais intensos da campanha.

No Brasil" os contribuintes classificam-se em,

aproximadamente, segundo a Brasmarket, nove c a tegor ias ç d í s tr-ibu Íd s s

em:
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pol it icos e empresanos com intençao de futura candidatura;

fornecedores de se rv icos , governos e prefeitos atuais; in d iv Íduos

vaidosos e exibicionistas (empres~rios locais, lideranças sindicais,

cornun it ar í a s etc); idealistas convictos; pessoas que identifiquem um

beneficio futuro e funcionem como representantes; aqueles que

precisarão do apoio do candidato para manter ne goc íos escusos e,

principalmente, os imrm gos politi.cos ou concorrentes empresariais dos

advers~rios .

Nesta busca pelo a poro , o candidato deve estar

disposto também a manter-se aces s ive l as investidas dos contribuintes

potenciais, aproveitando oportunidades sempre e na forma que

aparecerem.

Estes momentos, em geral, sao criados dur ant er os

eventos esportivos, culturais ou festivos, programados de forma

organizada, com a finalidade de gerar novas arrecadações.

Tão importante quanto a administração financeira e

a administração pol it.íc a , O apoio de pol it ícos , estaduais ou federais,

de todos os escalões também deve ser analisado com objetividade,

pesando-se o que cada um tem a.g an h a r ou perder, tanto o candidato

quanto o pol Ít íco .

É p rec i so habilidade, ín te ligenc ia , orgamzaçao,

flu~ncia e influ~ncia para o candidato administrar, desde que muito

bem assessorado, o apoio popular e pol ít ico , O apoio popular decorre

do trabalho dos comí te s , através de sif i l iaçoe s , e rgumen t açao csegura e

ccnf íavel , respótlcladoobvi:amente,-pelaboa ap re sent acao.do candidato, que o

, '

conceitue como o mais provavel. Neste ponto" valem muito as

','

.':'
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pesquisas. Quando a .Iavcr , funcionam como resposta ao investimento

feito. Porém o candidato deve estar preparado para uma mostra

negativa nas pesquisas, sabendo transformar as informações e

comprovando a veracidade de suas p rojeçoe s - que podem VIr na

forma de pesquisas encomendadas. Dentro de um minimo limite ético,

tudo e válido. Todos os contatos devem oferecer vantagens aos

poss ive is investidores, contudo, .0 candidato não deve se expor,

procurando sempre ser representado por alguém confiável, que responda

em seu nome os compromissos. Quando eleito, entretanto, o candidato

deve cumprir somente promessas viáveis, de forma licita.

Enfim, o processo eleitoral envolve não só aspectos

pol Ít ícos , e muito complexo. Está mais próximo da vitória o candidato

que tenha uma assessoria criativa, com visão administrativa que

saiba arrecadar e viabilizar os recursos. Para tanto, deve ser

organizado um projeto, uma linha de trabalho que complementa o

campo ideológico e o programa do partido.
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