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Os vencedores e as surpresas 
do primeiro turno das eleições 
municipais tiveram pouco tempo 
para festas. A segunda e decisiva 
disputa está nas ruas e, como é 
de costume, na batuta dos mar-
queteiros e publicitários. Até 
o novo encontro com as urnas, 
marcado para o dia 26 de outu-
bro, serão dez minutos diários 
no rádio e na televisão para cada 
um dos finalistas. As principais 
disputas se darão nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte (ver matérias 
às págs. 38 e 39).

Esconder pontos fracos dos 
candidatos é tarefa cada vez mais 
difícil de cumprir em campanhas 
eleitorais. Por isso, vitórias e der-
rotas dos concorrentes são tam-
bém conquistas e revezes de seus 
marqueteiros. Em muitos casos, 
neste primeiro turno a maneira 
de contar a história — ou seja, 
trabalho do especialista — foi tão 
decisiva para o sucesso ou o fra-
casso quanto a própria história. 

Em 2004, a equipe de Marta 
Suplicy (candidata da coligação 
PT/PCdoB/PDT/PTN/PRB/PSB) 
apresentou projetos nas áreas 
de educação, cultura e inclusão 
social, entre eles os Centros 
Educacionais Unificados, os 
CEUs, mas não soube informar o 
eleitor sobre os avanços na área 
de saúde. A petista perdeu para 
o tucano José Serra, ex-ministro 
da Saúde, que se beneficiou am-
plamente do tema. “O erro foi 
repetido agora e, novamente, o 
adversário se aproveitou”, alerta 
o pesquisador Alberto Carlos de 
Almeida, autor do livro A Cabeça 
do Eleitor (Editora Record).

Comandada por João San-
tana, a campanha de Marta 
foi tecnicamente bem-feita no 
primeiro turno. Foram bem 
destacados o Bilhete Único, 
os CEUs e a idéia de distribuir 
gratuitamente sinal de internet. 
Mas, com jingles diretos e men-
sagens curtas (produzidos pela 
GW e pela Rádio 2) adaptados 
a qualquer tema, a equipe do 
publicitário de Gilberto Kassab 
(DEM/PR/PMDB/PRP/PV/PSC), 
Luiz Gonzalez, conseguiu des-
tacar o projeto Cidade Limpa 
— que eliminou cartazes e ou-
tdoors irregulares da paisagem 
paulistana —, os centros de 
Assistência Médica Ambulato-
rial (AMAs) e a promessa de 
construção de um hospital em 
Parelheiros, região carente da 
zona sul da cidade.

Na propaganda de rádio 
do democrata, o personagem 

Briga boa no segundo turno
Candidatos e seus marqueteiros enfrentam etapa decisiva nas principais capitais
Eduardo Marini

Juvenal representou um eleitor 
disposto inicialmente a votar 
“em outro candidato”, mas que, 
na reta final, é convencido por 
amigos e pela mãe a optar pelo 
atual prefeito. “Esse Juvenal 
certamente ajudou Kassab a 
penetrar em setores populares 
antes dominados pela Marta. E 

também a roubar parte dos votos 
de Alckmin”, aposta Almeida. 

Sufocado pela dificuldade 
de bater em Kassab sem atingir 
o companheiro de partido José 
Serra, e sem realizações no plano 
municipal para comparar com 
os dois principais adversários, 
Geraldo Alckmin (PSDB/PTB/
PHS/PSL/PSDC) perdeu o chão 
e o teto. Patinou, acusou o golpe, 
trocou de marqueteiro no meio 
da campanha e, mesmo assim, 
nada mudou. Terminou atrope-
lado. Kassab foi o mais votado 
em 34 das 57 zonas eleitorais 
do município. Liderou nas zonas 
leste (reduto eleitoral de Marta), 
norte, centro e centro-sul. Marta 
teve mais votos na zona sul.Kassab e Marta em debate no 1º turno: equipes de campanha enfrentam desafio da final
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