
Hora de mudar o canal
Definição antecipada das eleições põe em xeque eficácia da propaganda política na TV
ARNALDO COMIN

A duas semanas das elei-
ções, pouca gente no Brasil é
capaz de discordar de que Luiz
Inácio Lula da Silva será reen-
caminhado à Presidência já no
primeiro turno, a exemplo de
seu rival e antecessor, Fernando
Henrique Cardoso, que garantiu
sem dificuldades seu segundo
mandato em 1998. De acordo
com pesquisa publicada pelo
Datafolhana quarta-feira, 13, as
intenções de voto em Lula são
de 50%, 22 pontos percentuais
à frente do segundo colocado, o
tucano e ex-governador paulista
Geraldo Alckmin.

O que mais chama a atenção
na liderança folgada do presi-
dente petista é sua estabilidade
ao longo de toda a campanha.
Lula em nenhum momento viu
sua reeleição ainda no primeiro
turno ameaçada, tornando este
pleito um dos mais previsíveis e
maçantes desde a redemocrati-
zação do Brasil.

Esse cenário, que para alguns
analistas políticos reflete um
novo patamar de maturidade de-
mocrática, também se reflete em
algumas das disputas estaduais
mais relevantes, como São Paulo
e Minas, na quais o PSDB deve-
rá vencer já no primeiro turno,
com José Serra e Aécio Neves,
respectivamente. Outra leitura
desse cenário de estabilidade é
o fato de a campanha na TV, que
tradicionalmente recebe uma
das maiores fatias do financia-
mento das campanhas, mostrar-
se pouco ou nada eficiente para
virar uma eleição.

Levantamento do mesmo
Datafolha, divulgado no dia 31 de

agosto, demonstrou que 43% dos
eleitores assistiram uma vez ao
menos ao horário eleitoral e que
apenas 6% mudaram sua inten-
ção de voto em função do que foi
visto. "A pesquisa do Datafolha
demonstra claramente que a
campanha eleitoral na TV não
muda o voto, só cristaliza opi-
niões", defende Carlos Eduardo
Lins e Silva, jornalista, livre-do-

atual. "O maior erro é achar
que as propagandas comercial
e política são similares. A pri-
meira ajuda a população a esco-
lher um determinado produto,
enquanto a segunda atinge o
núcleo dos valores das pessoas,
que não são modificados facil-
mente", diz Lins e Silva.

Ele defende a existência
do horário eleitoral e prega a

para presidente e em Estados
como São Paulo e Minas podem
estar definidas, mas a campanha
na TV ainda pode mudar dispu-
tas acirradas em várias regiões
do País", afirma.

Ele critica o formato atual de
longa duração, que não é usado
para o debate político de fato e é
mal dividido, gerando aberrações
cqmo apresentações ligeiras de

cente e doutor em comunicação
pela ECA-USP e diretor da Patri
Relações Governamentais & Po-
líticas Públicas.

Para ele, seria natural ha-
ver uma redução da verba de
mídia eletrônica em benefício
de outras ferramentas, mas os
profissionais do marketing po-
lítico sabem vender bem seus
serviços, mantendo a estrutura

liberdade total nas campanhas,
incluindo showmícios e outras
modalidades que foram banidas
com a modificação da legislação
neste ano.

André Torreta, presidente
da agência especializada em
marketing político República,
discorda da ineficácia da TV,
embora concorde que o meio
mereça atualização. "As eleições

candidatos a deputados federal e
estadual. "Se não existe o debate
de fato, é melhor manter apenas
os comerciais de 30 segundos,
mas é inegável que em um País
do tamanho do Brasil só a TV
pode atingir toda a população",
defende Torreta.

O baixo interesse no horário
eleitoral tem beneficiado outras
atrações, como atesta pesquisa
do Ibope. Na veiculação das 13
horas, o índice de televisores
ligados na Grande São Paulo está
na faixa dos 23%, mesmo per-
centual das 8 horas da manhã.
Há ainda uma diferença superior
a dez pontos percentuais na au-
diência efetiva do horário eleito-
ral, mostrando que os televisores
ligados ou estão sintonizados em
canais a cabo ou em dispositivos
como jogos eletrônicos.

BAIXA RELEVÂNCIA
Para Torreta, outro suposto

"marasmo" pelo qual passa a
eleição presidencial mostra uma
mudança no comportamento da
população. "Pela primeira vez
a índia não está votando com
a Bélgica", afirma, em alusão à
grande massa de pobres e à elite
do País. O fenômeno também
mostra que a imprensa, prin-
cipalmente a escrita, perdeu

a relevância como formadora
de opinião, apesar do intenso
esforço de jornais e revistas nos
últimos meses para lançar de-
núncias de corrupção contra o
governo federal. E a maioria dos
eleitores, em contrapartida, não
parece priorizar questões éticas
na hora do voto.

Pesquisa realizada pela Mar-
ket Analysis, em uma amostra de
mil eleitores em 36 municípios,
atesta que 65,8% dos entrevista-
dos concordam com a afirmação
de que Lula sabia do esquema do
"mensalão" no Congresso, mas
37,5% desse grupo pretende vo-
tar no presidente. Curiosamente,
40% dos votantes acreditam que
Lula é o melhor candidato para
lutar contra a corrupção.

O levantamento mostra
ainda, apesar das contradições,
uma boa dose de pragmatismo
por parte do eleitorado. Dos
entrevistados incluídos no Bol-
sa Família, 60,8% pretendem
votar em Lula, índice que recua
para 46,6% no caso dos excluí-
dos do programa. No Nordeste,
onde está concentrada a maior
fatia da concessão do benefício,
a intenção de voto prô-Lula
entre os beneficiados chega a
78,9%. Em mais um contra-sen-
so, somente 31,8% dos listados
no Bolsa Família no Sul votarão
em Lula, ao passo que 46,6%
do eleitorado que não recebe o
auxílio apoia a reeleição.

REFORMA POLÍTICA
Especialistas em marketing

político defendem que o atual
modelo de campanha precisa se
atualizar e a legislação deveria
permitir a volta dos grandes
comícios, que são os espaços
tradicionais para o debate pro-
gramático, ainda que enfraque-
cidos pelo uso de artistas. A
ausência dessas ferramentas,
por sinal, acaba prejudicando os
candidatos menos conhecidos,
em benefício das caras mais
tradicionais da política, já que o
espaço para a exposição pública
diminuiu.

O maior problema, contudo,
continua sendo a estrutura po-
lítica do Brasil. "Não adianta. O
País precisa adotar o voto distri-
tal, a lista fechada de candidatos
por coligação e a fidelidade par-
tidária. Só assim as campanhas
poderão se tornar um espaço
verdadeiro para a discussão das
grandes questões nacionais", de-
fende o consultor de marketing
político Gaudêncio Torquato,
dono da GT Comunicação.
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