




melhores manuais de publicidade. Se são
escassos os atributos pessoais do candida-
to (o produto), inventam-se qualidades pa-
ra ele. Se seu capital de idéias é muito li-
mitado, cria-se um modo de ampliá-lo de
tal forma que a tacanhez se torne grandio-
sidade, Foi assim que o marketing em-
prestou um coração a Maluf. Foi assim
que o marketing emprestou um. intelecto e
um plano de governo a Lula — duas qua-
lidades fictícias que, somadas à realidade
da Carta ao Povo Brasileiro, na qual o pe-
tista deu uma guinada ideológica em dire-
ção à racionalidade, lhe garantiram a vitó-
ria nas urnas.

As razões da explosão dos custos elei-
torais estão claras há algum tempo para os
cientistas políticos, mas suas conseqüências
só recentemente começaram a ficar evi-
dentes. A principal delas: por causa de seus
gastos exacerbados, as campanhas brasilei-
ras se transformaram numa poderosa mo-
la propulsora da corrupção no país. O ciclo
de degeneração tem início no momento
em que são feitas as doações aos candida-
tos. Nos Estados Unidos, a maior parte das
contribuições vem de indivíduos, e não de
empresas. No Brasil, é o contrário. Em
1998, cada candidato a deputado federal te-
ve, em média, apenas doze doadores indi-
viduais — na maior parte deles, seus paren-
tes. O resto do dinheiro veio de pessoas ju-
rídicas. Como grande parte das empresas
impõe o anonimato como condição para as
doações (seja para escapar do imposto de
renda, seja para proteger-se de acusações
sobre possíveis privilégios no futuro gover-
no), o resultado, para os partidos, é a for-
mação de um vultoso caixa dois. É consen-
so entre especialistas que os valores decla-
rados pelos candidatos ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) representam não mais
do que um terço daquilo que de fato é tor-
rado nas campanhas. Os outros dois terços
permanecem sob o manto da ilegalidade —
ou, para usar um eufemismo delubiano,
entram no cofre dos partidos como re-
cursos não contabilizados". Ora, sendo o
dinheiro "não contabilizado", o que sig-
nifica "invisível" aos olhos da lei, seus
controladores se sentem naturalmente
mais à vontade para usá-lo da forma
que bem entenderem.

"A compra de outros partidos, para
a formação de alianças, é um exemplo
disso", afirma o professor da Universida-
de de São Paulo (USP) e consultor polí-
tico Gaudêncio Torquato. Mais: como
lembra o professor do Departamento de
Ciências Políticas da Universidade de
Minnesota (EUA), David Samuels, estu-
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dioso das campanhas brasilei-
ras, os recursos em dinheiro
que entram como caixa dois
nos partidos fatalmente têm de
sair do caixa dois dos doadores. "E
o dinheiro proveniente de caixa dois
dificilmente é um dinheiro limpo", diz
Samuels. Ou seja, para consegui-lo, as
empresas doadoras valem-se freqüente-
mente de meios ilegais, ainda que, na
mais pueril das hipóteses, essas ilegalida-
des se limitem à sonegação de impostos.
Portanto, à diferença do que sugeriu Lu-
la em entrevista recente, ao fazer uso de
caixa dois na última campanha presiden-
cial, o PT não está simplesmente "fazen-
do o que todos os partidos fazem". Está
também contribuindo para a perpetuação
da falcatrua em escala industrial.

Há outra forte razão para que a exacer-
bação dos gastos de campanha seja um fa-
tor determinante para o aumento da cor-
rupção no país. Em depoimento à CPI do
Mensalão, o empresário Marcos Valério
declarou que "todas as empresas de publi-
cidade do Brasil que atendem aos gover-
nos se relacionam com eles politicamen-
te". Em sua própria tradução: "Quem fez
a campanha do presidente no passado
atendeu às melhores contas do governo no
passado", disse. Valério pode não ter au-
toridade moral para acusar ninguém, mas
já provou ser um especialista em assuntos
do submundo
eleitoral — e o
que ele diz, nes-
se caso. afir-
mam especia-





listas, é a mais pura expressão da verda-
de. "A celebração dos chamados contra-
tos de risco é uma prática cada vez mais
comum entre marqueteiros e candidatos",
afirma o cientista político Rubens Figuei-
redo. Esses contratos (verbais, é claro)
funcionam da seguinte forma: como o
candidato não tem dinheiro suficiente pa-
ra bancar a campanha milionária bolada
pelo marqueteiro, este cobra apenas uma
parte do custo durante a realização do tra-
balho. O restante dos gastos, bem corno o
lucro do publicitário, é pago depois, em
caso de vitória do candidato — quando,
então, o profissional é agraciado com gor-
das contas de publicidade no governo. Ou
seja, a propaganda do candidato vencedor
é paga com dinheiro público. O risco des-
ses contratos, evidentemente, está em per-
der a eleição, quando o político não dis-
põe de verbas governamentais para re-
munerar o marqueteiro.

Nos Estados Unidos, o fato de existi-
rem dois partidos fortes, o Democrata e o
Republicano, com posições e propostas
claras a respeito dos assuntos que interes-
sam aos americanos — como o controle
de armas, o aborto e a aplicação do orça-
mento —, faz com que o debate de idéias
prevaleça sobre a exploração da imagem
individual do candidato. No Brasil, na au-
sência de siglas com força equivalente,
resta aos aspirantes a cargos públicos pro-
mover a si mesmos. "Em um país onde as
siglas são fracas, o voto passa a ser mui-
to mais personalista do que partidário",
afirma Torquato. Essa situação — soma-
da à existência de um horário eleitoral
gratuito que dura 45 dias e prevê inserções
de até vinte minutos para alguns candida-
tos — produziu um fenômeno que, no
Brasil, surgiu no governo Collor e atingiu
o paroxismo na era Lula: o marketing do

espetáculo, aquele
em que 30% do or-
çamento de campa-
nha é consumido na
produção de filmes
de propaganda para
TV, o personal
stylist ocupa lugar
de honra na equipe,
os discursos do can-
didato flutuam ao
sabor das pesquisas
de opinião e o polí-
tico é anunciado co-
mo se fosse uma
marca de cerveja.
Um exemplo literal
da situação foi pro-
tagonizado na cam-
panha presidencial de 2002 pelo publici-
tário Nizan Guanaes, bruxo das campa-
nhas que elegeram Fernando Henrique
Cardoso em 1994 e 1998. Ao assessorar
a então pré-candidata Roseana Sarney
(PFL), Nizan pegou carona em uma famo-
sa propaganda de cerveja e "'vendeu" Ro-
seana como a candidata "número l".

Os políticos sempre tiveram seus tru-
ques para edulcorar a própria imagem
junto ao eleitorado. Getúlio Vargas se
apresentava como o "pai dos pobres". Jâ-
nio Quadros "almoçava" bananas no pa-
lanque. A diferença é que o marketing





moderno — ter-
ceirizado, pró- -
fissionalizado e '
elevado aos limi-
tes da ficção — não só
passou a forjar nos
candidatos qualidades
que eles, mais tarde,
provarão não ter (veja
quadm napág. 42) co-
mo extrapolou as fron-
teiras das campanhas
para invadir o territó-
rio do governo. Du-
rante boa parte de seu
curto mandato, o ex-
presidente Fernando
Collor acreditou que
se sustentaria à base
de vôos em aviões de
caça e outras pirotec-
nias de iguai calibre.
Lula foi além ao ba-
sear programas de go-
verno em campanhas
publicitárias desprovi-
das de recheio — o
Fome Zero é o seu
exemplo mais famoso.
"Primeiro, o governo
achou um slogan, para
só depois pensar de
que modo poderia co-
locar o projeto em prá-
tica", afirma o profes-
sor Torquato. Como
não conseguiu, o re-
sultado é que, piran-
dellianamente, o Fo-
me Zero se tornou um
símbolo à procura de
uma realização.

O uso do marketing do espetáculo
não é uma prerrogativa nacional. Espe-
cialistas situam seu nascimento na cam-
panha que elegeu o presidente america-

no John Kennedy, em
1960. Mais precisa-
mente no debate em
que o futuro presiden-
te — aprumado, bem
assessorado e ma-
quiado — massacrou
seu adversário, o car-
rancudo, suado c
maibarbeado Richard
Nixon (veja o quadro
abaixo). Outro exem-
plo americano de uso
do condão publicitá-
rio, dessa vez nem tão
bem-sucedido assim,
se deu em 1968, na
campanha do tam-
bém candidato à Pre-
sidência George Wal-
lace. Aquele tempo,
opositores insinua-
vam que Wallace não
se notabilizava por
seus dotes intelec-
tuais. Diante disso,
seus assessores tive-
ram a estapafúrdia
idéia de sugerir-lhe
que, num comício te-
levisionado, usasse
um par de óculos de
grau, a fim de "sofis-
ticar" sua imagem.
Wallace acatou a su-
gestão pela metade:
afastado do público
por um vidro de pro-
teção, resolveu usar
apenas a armação dos
óculos, dispensando

suas lentes. Foi desmascarado quando, ao
sentir um cisco perturbando a visão, le-
vou instintivamente o dedo ao olho —
por cima das lentes inexistentes. O vexa-
me foi parar nos jornais e, obviamente,

não contribuiu em nada para a imagem
do candidato, derrotado por Nixon.

A crise política que o governo enfren-
ta hoje tem como um dos panos de fundo
a campanha eleitoral que o alçou ao poder.
É preciso lembrar, no entanto, que, mes-
mo com sua dinâmica viciada, suas distor-
ções e seus exageros, as campanhas não
são "a causa" da crise, como pretendem al-
guns petistas. O modo como se elegem ho-
je os candidatos, afinal de contas, por equi-
vocado que possa ser, não tem nenhuma
relação com o projeto do PT de colonizar
o aparelho do Estado, tentar censurar a
imprensa, amordaçar o Judiciário e coop-
tar parlamentares à base de métodos hete-
rodoxos, como o mensalão — essas, sim,
as causas da crise. Ao atrair os holofotes
para o tema das campanhas, ela fez com
que parlamentares improvisassem uma
reforma eleitoral que, se votada e aprova-
da pela Câmara até o dia 30 de setembro,
entrará em vigor já nas eleições de 2006.
Ainda que inclua mudanças importantes,
sobretudo por forçar o barateamento do



custo das eleições (veja quadro na pág,
48), a reforma está longe de resolver o
problema fundamental que as campanhas
encobrem: o uso recorrente do caixa dois
pelos partidos. O financiamento público de
campanha costuma ser apontado como a
melhor panacéia para esse mal. No Brasil,
ele já vigora parcialmente por meio do
horário eleitoral gratuito e do Fundo Par-
tidário — dinheiro proveniente das rnultas
aplicadas pela Justiça Eleitoral que é dis-
tribuído aos partidos para sua manutenção
e uso nas campanhas. O financiamento
público também já existe em outro senti-
do, por meio do assalto ao Estado. Por
baixo do lençol, muitos políticos eleitos
tratam de tirar do poder público parte do
dinheiro que gastaram na campanha. Fi-
nanciam-se com o dinheiro do contribuin-
te. A implantação integral do íinancia-

mento público, afirma Samuels.
não eliminaria a existência do
caixa dois — pelo contrário:
"Nos moldes do sistema eleito-
ral brasileiro, ele poderia enco-
rajar a corrupção". Isso porque.
segundo o especialista, os al-
tos custos das campanhas con-
tinuariam a exigir recursos ex-
tras e, diante da inexistência de
um "caixa um", as empresas
que hoje fazem ao menos par-
te das doações de maneira legal
acabariam por fazê-las de for-
ma totalmente ilegal, ou seja,
por meio de caixa dois. Foi exa-
tamente o que aconteceu no
México. Em 1996, para acabar
com as doações ilegais de cam-
panha e quebrar a hegemonia
do corrupto Partido Revolucio-
nário Institucional (PRI) — en-
castelado no poder havia sete
décadas —, o país adotou o fi-
nanciamento público de campa-
nha. O governo passou a bancar

80% do custo das eleições e permitir aos
partidos o recebimento apenas de contri-
buições individuais — as empresas foram
proibidas de doar. Quatro anos depois, o
PRI foi derrotado e Vicente Fox, do Par-
tido da Ação Nacional (PAN ), ganhou as
eleições — paia logo em seguida se ver no
epicentro de um escândalo eleitoral. A
oposição o acusou de ter recebido, ilegal-
mente, 15 milhões de dólares de empresas.
Ou seja, proibidas de fazer doações pelo
caixa um, as empresas fizeram o óbvio: re-
correram ao caixa dois.

O fim do uso do caixa dois nas cam-
panhas — e da corrupção que ele gera —
demanda mais do que uma reforma tribu-
tária improvisada. Ele só seria possível se
o caixa dois fosse eliminado também da
vida das empresas. Para tanto, é preciso le-
var adiante uma reforma tributária que di-



minua o peso dos impostos na economia
do país e desestimule a sonegação. Seria
necessário, ainda, que os mecanismos de
fiscalização e punição de quem recorre a
esse expediente fossem mais rígidos.
Mais: é impossível baratear realmente o
custo das campanhas sem uma redefinição
do sistema de representação proporcional
dos partidos. Como funciona hoje, além de
possibilitar que candidatos inexpressivos
peguem "carona" em um campeão de vo-
tos da mesma legenda, o sistema atua co-
mo mais um encarecedor de campanhas.

Ao obrigar os postulantes a cargos no Le-
gislativo a competir com seus próprios
colegas de sigla — mais os adversários de
outros partidos —, ele faz com que os
candidatos, novamente, apostem na dife-
renciação do perfil individual em detri-
mento de uma plataforma partidária —
para alegria dos marqueteiros e seus bol-
sos sôfregos. Não se trata aqui de demo-
nizar a propaganda. Ela tem por função,
repita-se, realçar as qualidades e propos-
tas do candidato (o produto) — além de le-
gítimo, isso é fundamental para ajudar o
eleitor a definir o seu voto. O que ocorre
hoje. também se repita, é que, no lugar de
ressaltar atributos, o marketing à moda de
publicitários como Duda Mendonça se
presta tão-somente a escamotear os de-

feitos do candidato e forjar-lhe qualidades.
E cobra caro por isso. Resultado: além de
azeitar a máquina da corrupção, ele acaba
produzindo "políticos sabão em pó", que
se liqüefazem em espuma ao primeiro ja-
to de realidade. O pior é que, na maioria
das vezes, tais produtos não podem ser
devolvidos à prateleira antes do tempo. É
preciso esperar pelas próximas eleições.
Mas tudo bem: com todos os problemas,
"a democracia é um sistema que, se não
garante a escolha dos melhores, impede
que os piores se perpetuem no poder". A
frase é do filósofo de língua ingle-
sa Karl Popper.

Fonte: Veja, a. 38, n. 35, p. 40-48, 31 ago. 2005.




