


Fazer campanha eleitoral de forma legal não é uma das tarefas mais
fáceis. As ações de comunicação são acompanhadas de perto e qualquer deslize
por parte dos candidatos é motivo de liminares na justiça, multas e outros
transtornos. A lei 11.300/06, que dispõe sobre o assunto, é clara ao vedar
diversos tipos de ações como uso de faixas, banners e outdoors. Assim sendo,
cada vez mais as equipes de marketing eleitoral têm buscado novas formas
de contato com o público-alvo e é aí que as ferramentas de Marketing Direto
podem fazer a diferença.

É ou não Marketing Direto?
Quando se trata de marketing eleitoral, a primeira pergunta que vem

à mente é se o simples uso dos canais torna as campanhas efetivamente de
Marketing Direto. Isso porque a definição clássica de Marketing Direto, cunhada
pela Direct Marketing Association (DMA), afirma que é um sistema interativo de
marketing que usa uma ou mais mídias para obter uma resposta mensurável
em qualquer lugar, e tem isso registrado em uma base de dados. Ou seja, a
principal característica de uma ação de Marketing Direto é a mensuração de
resultados. E é aí justamente que começa a discussão.

Há profissionais do mercado que vêem a mensuração acontecer nas urnas
o que torna impossível saber quais votos vieram das outrasmídias. "Na eleição
não é possível medir de onde veio o resultado, por isso a ação não pode ser
considerada de Marketing Direto. A menos que o candidato faça sua campanha
exclusivamente por Marketing Direto - o que é uma utopia, por enquanto", diz
o consultor Fábio Adiron. Para ele, a disciplina pode ser utilizada para outras
realidades eleitorais com sucesso e mensuração possível, como controlar a
participação de eleitores em eventos promovidos pelo candidato ou mesmo
campanhas de filiação o partidos políticos.

Por outro lado, há quem acredite que as campanhas são sim de Marketing
Direto e que a mensuração acontece a cada ação, de forma usual. Fernando
Guimarães, especialista em Marketing Direto da Gradual Corretora de Ações,
diz que as agências tradicionais sempre buscaram este tipo de cliente, criando
inclusive operações voltadas para o que chamam de marketing político. "Na
medida do possível, elas têm utilizado agências de Marketing Direto como braços
auxiliares". As agências de comunicação dirigida não costumam ter este tipo de
cliente, o que pode ser considerada uma "miopia de ambas as partes".

Alguns partidos políticos vêm fazendo ações integradas e mensurando
os resultados obtidos de forma bastante profissional. Um exemplo é o uso de
call center na campanha de 2002 para a candidatura do atual presidente,
Luis Inácio Lula da Silva. Segundo informações do Grupo de Trabalho Eleitoral
(GTE) do Partido dos Trabalhadores, naquele ano foi implantado o 0800 do
Lula, que era uma central com capacidade para atender 600.000 ligações por
hora e divulgava peças publicitárias da campanha. "O objetivo era criar inte-
ratividade com o eleitor e orientar a estratégia de campanha quanto aos itens
considerados importantes: atender todo cidadão que quisesse obter informações
sobre a candidatura do Lula, ouvir uma mensagem personalizada dele mesmo
ou ainda colaborar com a campanha de alguma forma", explica o jornalista
do GTE, Geraldo Magela Ferreira. A ação foi coordenada em três frentes: URA
receptiva, URA ativa e call center ativo.



No primeiro momento foi divulgado o 0800
e o cidadão que ligava era atendido através de
URA receptiva, que passava uma mensagem do
partido e capturava os dados. Esses dados eram
armazenados e utilizados para URA ativa, junta-
mente com números telefônicos do banco de dados
específico do partido. Essa URA fazia ligações e
veiculava mensagens pré-direcionadas a cidades,
estados e públicos específicos, conforme orientação
da coordenação geral da campanha. Por último era
feito call center ativo para atualização de cadastro
dos colaboradores, convites e divulgações - tudo
devidamente armazenado em um database.

Seja mensurando ou não, é fato que os par-
tidos políticos já se apropriaram das ferramentas
do Marketing Direto para conquistar a simpatia
e o voto do eleitorado brasileiro. Paulo Klein, da
Copyright, lembra da campanha de Paulo Maluf
para a prefeitura de São Paulo, onde o estratégia
utilizada pelo ex-presidente americano Richard
Nixon foi utilizada como modelo. "Na campanha
de Nixon para a presidência dos EUA, seus asses-

sores colhiam nomes, endereços e reivindicações
de pessoas que participavam dos comícios e
passeatas do então candidato. Posteriormente, en-

viavam uma carta para cada uma dessas pessoas
materializando o conhecimento da reivindicação e
com uma promessa de solução por parte do futuro
presidente. A estratégia foi tão bem-sucedida que,
muitos anos depois, foi adaptada para a campa-
nha de Paulo Maluf à prefeitura de São Paulo".
Para Klein, não há dúvida de que o Marketing
Direto pode ser uma ferramenta bastante eficaz
nas campanhas políticas.

Ações não só em tempo de eleição
As ações de relacionamento estão em alta

no marketing político brasileiro, mesmo que
muitos políticos as façam de forma intuitiva e
sem mensuração. E aí está uma grande oportu-
nidade para os profissionais do Marketing Direto,
já que a cultura do relacionamento é entendida,
faltando apenas ensinar a mensurar e os benefí-
cios desta prática. A assessoria de imprensa do

vereador paulistano Adilson Amadeu informa
que ouvem constantemente que político só
aparece na hora do voto. Para driblar a falta de
tempo que impede de estar nos bairros o tempo
todo, criam vários mecanismos para estreitor o
relação com os eleitores.

Uma das estratégias do vereador é o uso
de mala direta personalizada, como a que enviou
no dia da mulher para um mailing selecionado,
formado por pessoas que passaram pelo gabi-
nete nos últimos 5 anos, que participaram de
eventos, se registraram pelo site, estão na listo
da Sodesp ou foram indicadas. Nesta ação,
as eleitoras (prospects) receberam uma mala
direta com corte especial que continha um cartão
plástico com nome impresso, telefone de con-
tato do gabinete e um número de identificação
para cadastro no site oficial do vereador. "Ele
aposta na fixação de uma marca padronizado
em todo seu material e não se preocupa com o
mensuração de retorno, visto que em política
nada é imediato", acrescenta a assessorio. Boo
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parte das idéias para as ações de relacionamento
vem do próprio vereador, que conta com uma
agência de publicidade apenas para viabilizar
a arte das peças.

Ações parecidas são realizadas pelo deputa-
do federal Vanderlei Macris, que faz malas diretas
com cartões de aniversário e cartões de natal.
"Utilizamos o cadastro de pessoas que têm acesso
ao gabinete do deputado. Não fazemos qualquer
tipo e monitoramento dessas ações e não temos
profissionais da área de publicidade ou Marketing
Direto encarregados de desenvolvê-las. A agência
faz apenas a arte do material", conta Ivone Mene-
zes, assessora de imprensa do deputado. Também
são enviadas newsletters para esse mailing, porém
não há regularidade na comunicação.

Segundo Fernando Guimarães, pensar a
longo prazo e investir em relacionamento é uma
opção bastante interessante na política. "Com
um prazo mais longo é possível entender melhor
o cenário político, segmentar o público e criar um
programa de relacionamento com régua de contatos
consistente, pertinente, relevante e coerente. Para o
marketing político acredito no uso de uma estratégia
que combine as mídias a partir de uma orientação
de um bom CRM", explica.

Eleitores na web 2.0
Um dos fatores que faz do Marketing

Direto uma ferramenta indispensável nas cam-
panhas de hoje em dia é a internet. Renato de
Paula, diretor geral e vp para América Latina da
OgilvyOne, acentua que não há dúvida quanto à
eficiência do Marketing Direto como ferramenta
para políticos, particularmente se forem utili-
zados os meios digitais. Prova da eficiência do
canal é o fenômeno Barack Obama, candidato
à presidência dos Estados Unidos.

Segundos pesquisas, no mês de maio des-
te ano já havia 8 mil grupos de apoio a Obamo,
isso sem falar nos conteúdos produzidos por
eleitores, como vídeos, depoimentos, correntes
de e-mail. Não se pode negar que grande parte
do sucesso do candídato se deve à combinação

de material produzido por eleitores e campanhas
realizadas na mídia de massa.

Segundo dados do Ibope Inteligência, nas
eleições norte-americanas de 2006, já se contabi-
lizava que 6% dos eleitores usavam a web como
principal fonte de informação política, enquanto
que 4% fazia isso através das revistas. Hoje este
número é muito maior e a rede ganhou ainda mais
força e poder de mobilização.
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