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Previsões de como serão as eleições de 2010, quais as plataformas que serão utilizadas nas 
campanhas políticas e quem serão os candidatos da vez rondaram o painel “A comunicação e 
as eleições de 2010 no Brasil” durante o evento O Efeito Obama, realizado em São Paulo, na 
última quinta-feira (15). 
 
Para Marcelo Simões, sócio da Poli Comunicação, as eleições de 2010 ainda estão muito 
distantes. “Ainda não chegou à mesa do bar, ou seja, tem muita água para rolar”. 
 
Discordando de Simões, Ricardo Kotscho, colunista do iG e da revista Brasileiros, disse que o 
debate sobre política é permanente e já começou há um tempo e está esquentando, “ficando 
belicoso”. E um dos responsáveis por esta aceleração do processo político é a internet. “Quem 
esperar muito para definir sua candidatura vai perder pontos porque a coisa já está na 
internet”, afirmou Kotscho.  
 
Ao ser abordado sobre a possível candidatura à presidência de Dilma Roussef, ministra-chefe 
da Casa Civil (PT-RS), e da senadora Marina Silva (PV-AC), Luiz Gonzalez, sócio da Lua Branca 
Publicidade e da GW Comunicação, declarou que o fato de elas serem mulheres não será 
determinante nas campanhas eleitorais, mas sim, suas propostas. 
 
 “A questão do gênero não será fundamental. Mulher é um target e pode sensibilizar parte do 
eleitorado, mas não será suficiente. O importante será o tema [da campanha]. Eu acho que 
sustentabilidade e ecologia não têm muita força [referindo-se à Marina Silva] e acredito que a 
Dilma vai apostar em continuidade do governo Lula”, explicou Gonzalez que, em relação ao 
outro possível candidato, o governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB-SP), 
acredita que o tema de sua campanha será sua biografia. “O maior ativo do Serra é o seu 
histórico. Não acredito que ele será oposicionista e ele não precisa de nenhum truque, basta 
contar sua história”, disse, referindo-se à experiência política do governador.  
 
Já Simões disse que se Dilma apostar somente no tema continuidade não será favorável a ela. 
“Não pode ser só isso. Tem que mostrar que apesar de dar continuidade ao governo Lula, 
quem vai mandar será ela”, afirmou Simões. 
 
Por fim, os participantes discutiram a inserção da internet como uma plataforma de 
comunicação nas próximas eleições. Simões acredita que a web será uma importante 
ferramenta, mas não será a protagonista das campanhas. 
 
Gonzalez demonstrou compartilhar da mesma opinião de Simões e acrescentou que dentre 
todas as mídias, a TV continua sendo a principal delas em uma campanha política. “Haverá um 
redirecionamento do budget para a internet, mas a TV não pode ser deixada de lado porque 
ainda é uma mídia muito vista pelos brasileiros”, observou. 
 
Presente entre o público que assistia à palestra, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab 
(DEM-SP), foi convidado a subir ao palco para falar brevemente sobre marketing político e 
disse que em uma campanha eleitoral, cabe à comunicação expor as partes positivas da 
estratégia do candidato. “Tenho respeito pelos profissionais de marketing político e o trabalho 
deles é fundamental porque um político, além de ter uma boa gestão, precisa saber apresentá-
la”, disse o prefeito.  
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