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As duras restrições à propa-
ganda eleitoral na mídia eletrô-
nica e exterior bem como em co-
mícios não devem provocar es-
tragos significativos nas verbas
destinadas às campanhas dos
candidatos. De acordo com pro-
fissionais de marketing político
ouvidos por Meio & Mensagem,
a tendência é de que os recur-
sos destinados à publicidade tra-
dicional migrem para outras dis-
ciplinas - - como telemarketing,
marketing direto e eventos —,
que serão beneficiadas com a
parcela da verba que não pode-
rá ser mais utilizada na produ-
ção de caros comerciais para TV
ou na contratação de artistas
para atuar em showmícios.

De acordo com o Projeto de

mente ficará mais receoso a res-
peito da doação de recursos para
candidatos. No longo prazo, po-
rém, a propensão é de que o vo-
lume de dinheiro volte a crescer
por meio de outras ações de pro-
paganda. "A experiência interna-
cional mostra que, quando o po-
der está em jogo, o dinheiro che-
ga até o candidato", afirma o
norte-americano Clifford Young,
diretor da Ipsos Opinion no Bra-
sil, que fornece pesquisas para
partidos e candidatos.

"Estão podando o meio com
o custo por mil mais barato de
uma campanha, que é a TV", opi-
na André Torreta, presidente da
República Comunicação, espe-
cializada em marketing político.
"A lei proíbe que se gastem R$

vai cair, mesmo que uma parte
do dinheiro da TV vá para canais
muito usados nos Estados Uni-
dos, como internet, marketing e
eventos com grupo de discussão,
o que seria até muito saudável
de acontecer no País", defende.

De fato, a proposta também
estabelece limites financeiros
para as campanhas. Primeiro, o
texto determina que candidatos
e partidos devem abrir conta
bancária específica para regis-
trar todo o movimento financei-
ro das campanhas. Depois, de-
libera que as doações para elas
ficam limitadas, "no caso de
pessoa jurídica ou conglomera-
dos, a 2% da receita bruta da-
quela ou destes, auferida no úl-
timo exercício financeiro". Con-

municação do fato, pela Justiça
Eleitoral, à Receita Federal,
para os procedimentos de in-
vestigação financeira e patrimo-
nial do referido doador", diz o
projeto de lei.

Emenda aprovada na última
hora permitiu incluir os sindica-
tos entre os entes que poderão
fazer doação a partido ou candi-
dato, prática proibida pela atual
legislação. Pelo texto aprovado,
as empresas que tiverem qual-
quer tipo de contrato com a ad-
ministração direta ou indireta
também terão esse direito. No
entanto, quem infringir o limite
de doação ficará proibido de par-
ticipar de licitação e celebrar
contratos com a administração
pública por cinco anos. O subs-

Lei nº 275/05, do senador Jorge
Bornhausen (PFL/SC), que tra-
mitou em regime conclusivo e já
foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça da Casa,
dos programas de rádio e televi-
são destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada parti-
do ou coligação, inclusive nas
suas inserções comerciais, so-
mente poderá participar o pró-
prio candidato e apenas se ad-
mitirá o uso de logotipo do par-
tido, do nome e número do can-
didato e de músicas. Após um
acordo entre os senadores, apro-
vou-se a emenda que estabele-
ce que o período de propaganda
no rádio e na TV foi reduzido de
90 para 60 dias. O projeto proí-
be ainda showmícios.

Existe consenso no mercado
de que as eleições de 2006, mes-
mo sem mudanças na legislação,
sofrerão de qualquer maneira o
impacto do escândalo do caixa
2 na campanha do PT de 2002,
pois o setor privado provável-

100 milhões na TV, mas não im-
pede que todo esse dinheiro seja
usado em telemarketing, por
exemplo. Portanto os custos ten-
dem até a aumentar", acrescen-
ta o consultor.

LIMITES
Roberto Berni, veterano pro-

fissional de marketing político,
proprietário da Eurofort Comu-
nicação, discorda da tese. "É cla-
ro que o custo das campanhas

tudo, o limite de doação para
cada candidato, em cada elei-
ção, é de 50 mil Ufirs por pes-
soa física e de 150 mil Ufirs por
pessoa jurídica ou conglomera-
do. Quem exceder os limites
estará sujeito à punição.

"A doação de quantia acima
dos limites fixados neste artigo
sujeita o doador infrator ao pa-
gamento de multa no valor de
cem vezes a quantia em exces-
so, e importará em imediata co-

titutivo aprovado manteve a
proibição para pessoa jurídica
sem fins lucrativos, sociedades
beneficentes, sociedades espor-
tivas e organizações não-gover-
namentais.

Na opinião de Young, o gran-
de mérito da nova legislação está
na punição de até cinco anos para
a prática de caixa 2 em campa-
nhas. "É um avanço importante,
pois só assim o processo eleito-
ral poderá ganhar transparência",

afirma o pesquisador, defenden-
do o modelo norte-americano, no
qual não se inibe o volume de di-
nheiro gasto, mas as contribui-
ções são feitas às claras.

Torreta concorda: "Estão cul-
pando a mensagem, a TV. O ideal
para mim é liberdade, pois o que
define a qualidade da democra-
cia não é a campanha, mas a éti-
ca das pessoas, por isso é preci-
so elaborar melhor a lei que rege
a captação de recursos".

Na opinião de Berni, já há al-
gum tempo era preciso impor al-
guns limites nas campanhas po-
líticas, mas ele critica o fato de o
Senado não ter reduzido a dura-
ção do horário eleitoral. "Vai ser
uma tortura para quem faz e
para quem assiste, pois os polí-
ticos não abriram mão do tempo
de que dispõem para aparecer
na TV", critica.

O consultor comemora, por
outro lado, o que ele vê como
uma depuração do mercado,
que tende a diminuir a presen-
ça dos publicitários nas campa-
nhas em benefício dos estrate-
gistas. "Agora não basta mais
pôr musiquinha no ar. Vão ga-
nhar as empresas de pesquisas,
os consultores com experiência
e até os fonoaudiólogos", diver-
te-se Berni.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros diz que tanto opo-
sição quanto parlamentares go-
vernistas fecharam um acordo
para que o projeto tramite em
regime de urgência. Para poder
vigorar nas próximas eleições, a
alteração na legislação deve ser
aprovada e publicada no Diário
Oficial até 30 de setembro. "Va-
mos fazer um esforço no Sena-
do e também conversar com os
líderes na Câmara para que o
projeto seja aprovado até a data
limite", ressaltou.

Na avaliação do presidente do
Senado, a proposta dá mais trans-
parência ao processo eleitoral,
acaba com as megaproduções e
gera redução de custos para par-
tidos e candidatos: "Trata-se de
uma medida emergencial que é
exigência da sociedade. Precisa-
mos ter regras claras".

Como a proposta tramitou
no Senado em regime termina-
tivo, poderá seguir diretamen-
te para a análise da Câmara dos
Deputados. Contudo, se pelo
menos nove senadores elabora-
rem requerimentos para anali-
sá-la melhor, deverá voltar ao
plenário do Senado.

Fonte: Meio & Mensagem, a. 27, n. 1172, p. 46, 22 ago. 2005.




