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A chamada "era Duda Mendonça",
que elevou o marketing político ao status
de produção hollywoodiana, pode estar
com os dias contados. Caso o Congresso
aprove uma série de novas restrições na
condução de campanhas, as eleições de
outubro correm o risco de sofrer uma
forte redução de recursos. Na avaliação
do professor da ECA-USP Gaudêncio Tor-
quato, presidente da consultoria política
GT Marketing e Comunicação, os candi-
datos poderão ver as verbas minguarem
de 30% a 40% em relação ao último pleito
presidencial. "Os valores podem cair até
pela metade, caso os 'showmícios' com ar-
tistas famosos também sejam proibidos",
diz Torquato.

Nas contas do especialista, uma cam-
panha presidencial normalmente não sai
por menos de R$ 70 milhões ou R$ 80
milhões. Em Estados da região Norte, um
aspirante a governador também precisa
desembolsar no mínimo R$ 10 milhões
para ter condições de conquistar o cargo.
Em São Paulo, onde o pleito alcança os
custos mais altos do País, as candidaturas
batem a casa dos R$ 50 milhões, valor que
deve ser, na prática, o estimado para as
eleições presidenciais deste ano.

COMUNICAÇÃO ESPARTANA
Se depender do empenho do depu-

tado Moreira Franco (PMDB/RJ), relator
do projeto de lei que altera a legislação
eleitoral na Câmara dos Deputados, os
gastos com campanhas sofrerão redução
brutal já no processo de 2006. Na quarta-
feira, 22, os parlamentares aprovaram o
substitutivo do colega peemedebista, que
estabelece a proibição de publicação de
anúncios eleitorais na imprensa escrita e
determina que haverá limitação de gastos
para as campanhas.

A proposta proíbe propaganda elei-
toral em outdoors e em locais públicos
como postes de iluminação e sinalização,
pontes, paradas de ônibus e outros equi-
pamentos urbanos. A fixação de faixas,
cartazes e adesivos somente será permi-
tida em bens particulares.

O texto aprovado pelos deputados
impede ainda a distribuição de camisetas,
chaveiros, bonés e canetas. Nem mesmo
as apresentações artísticas escaparam:
os "showmícios" também estarão fora
das campanhas. Em relação aos carros
de som, o projeto de lei proíbe o fun-
cionamento dos trios elétricos e limita a
potência dos aparelhos de som em 2 mil
watts. O substitutivo do deputado Moreira
Franco também estabelece que a produ-
ção de jingles, vinhetas e slogans para
propaganda eleitoral é considerada gasto
de campanha e precisa ser discriminada
na prestação de contas.

Quanto à limitação dos gastos, a
proposta determina que deve haver
fixação em lei de um valor máximo para
utilização nas campanhas. Até o dia 10
de junho de cada ano eleitoral, o poder
público estipulará o montante. O Con-

gresso Nacional aprovará o teto. Caso
isso não ocorra, os partidos políticos
devem definir esses limites e comunicá-
los à Justiça Eleitoral, que os tornarão
públicos. Atualmente, a legislação não
restringe gastos em campanhas.

"A fixação desse limite facilita a fisca-
lização por parte da Justiça Eleitoral. Se

tivéssemos em nossa legislação o hábito
do limite, não precisaríamos proibir tantos
itens. Além disso, determinando esse teto
cada candidato poderá estabelecer sua es-
tratégia de acordo com sua conveniência",
considerou Moreira Franco.

A proposta proíbe serviços de te-
lemarketing para divulgar propaganda

eleitoral e estabelece que, no dia da vota-
ção, o uso de camisetas, bonés, cartazes,
bottons ou chaveiros que identifiquem
o candidato será considerado crime de
boca-de-urna.

O anúncio de pesquisas eleitorais por
qualquer meio de comunicação não será
permitido no período compreendido entre
os 15 dias que precedem a data até as 18
horas do dia do pleito.

Antes de elaborar seu parecer, o de-
putado Moreira Franco consultou alguns
ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
Eles entenderam que as medidas poderão
ser aplicadas já nas próximas eleições,
pois não ferem o processo, apenas alteram
os gastos. De acordo com a Constituição
Federal, mudanças no processo eleitoral
só podem valer se forem feitas um ano
antes da data do pleito.

O projeto segue agora para análise do
Senado. Se não sofrer nenhuma modifi-
cação, parte para a sanção presidencial.
O texto, porém, provavelmente terá
alterações para que seja aprovado a con-
tento por governo e oposição. É difícil,
portanto, prever qual será o real impacto
das restrições nessa campanha.

O consultor Elysio Pires, que deverá
trabalhar com Denise Frossard - - candi-
data ao governo do Rio de Janeiro pelo
PPS com possível aliança do PSDB - -,
apoia o conteúdo do projeto de Franco.
"É a única chance de mexer de verdade na
propaganda eleitoral", diz. Mesmo assim,
ele também não acredita no fim do caixa 2.
"É impossível, a começar pelos militantes
políticos, que apesar de se declararem vo-
luntários ganham suas diárias. Além disso,
as empresas preferem doar por fora para
não se expor", argumenta Pires.

O consultor e professor de marketing
político da UFRJ, Cid Pacheco, concor-
da com Pires na questão do caixa 2.
"Tudo vai ser como sempre foi. Não há
como lutar contra essa herança antro-
pológica", avalia.

OUTRA LINGUAGEM
Independentemente das alterações

na legislação eleitoral, os escândalos de
desvio de verba de campanha no governo
Lula e a polarização entre grupos políti-
cos rivais deverá provocar uma mudança
significativa no formato das campanhas
deste ano. Em primeiro lugar, os finan-
ciadores estarão mais reticentes em
pôr dinheiro nas candidaturas, mesmo
que por fora, receosos em ver seu nome
envolvido em investigações posteriores.
Em segundo, o País deverá presenciar
apenas dois fortes candidatos: Lula,
pelo PT, e Geraldo Alckmin, pelo bloco
PSDB-PFL, uma vez que a manutenção
da lei de verticalização de alianças inibirá
vigorosamente os postulantes alternati-
vos à presidência.

"É o fim da era Duda Mendonça, que
espetacularizou o modelo de campa-
nhas políticas. Neste ano teremos uma
diferença mais clara de discursos, com
Lula enfatizando as realizações sociais e
econômicas de seu governo, de um lado,
e Alckmin pregando o desenvolvimento
com ética, de outro", avalia Torquato.
Em função disso, ganhará corpo o deba-
te ideológico e as campanhas terão uma
linguagem mais próxima do formato
jornalístico. Ironicamente, essa eleição
promete resgatar muito do perfil das
primeiras campanhas do período pós-
redemocratização, nos anos 80.
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