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Cada vez que começa uma nova campanha eleitoral, lembro-me do saudoso Carlito 
Maia/criador de algumas das melhores campanhas do PT, que ajudaram, inclusive, a eleger 
Lula para o seu primeiro mandato na presidência. Carlito fez escola e as campanhas petistas 
são sempre melhores do que as de seus adversários. Quando se escrever a história das 
esquerdas em nosso país, a propaganda terá lugar de destaque. 
 
Desta vez, parece que não será diferente. Na última convenção do partido, realizada para 
oficializar a pré-candidatura de Dilma Roussef, os petistas já deram uma boa amostra do que 
vem por aí. O jingle da "cara e coroa" é uma obra prima de simplicidade e poder de convicção 
vazada na mais autêntica linguagem das ruas. Como sabemos, o PT tem pela frente o difícil 
problema de transferir o prestígio de Lula para uma candidata sem carisma. Se conseguirem 
fazer isso terão dado uma grande lição de comunicação para todos nós. Mas os planejadores 
do PT não estão pondo todos os ovos numa só cesta. A campanha se desenvolve também em 
uma segunda vertente, sob a forma de matéria editorial nas emissoras de rádio e televisão 
atreladas ao governo federal. Para os especialistas no assunto não passou despercebida a 
ênfase exagerada dada por algumas emissoras às enchentes em São Paulo, com jocosas 
referências à impotência de um governo que tem imagem de eficiência em todo país. Diziam, 
por exemplo, que pouco poderia se esperar do governador Serra, atolado como estava na lama 
do rio. 
 
Mas não ficaram só nisso. Há também o que poderíamos chamar de "fogo de inquietação", 
como a recente cassação do prefeito de São Paulo. No conjunto, estamos diante de uma 
campanha bem articulada e dirigida por verdadeiros profissionais do ramo, sejam eles quem 
forem. Não é difícil imaginar o que ainda vem pela frente, quando a temperatura subir. 
 
Enquanto isso, a oposição continua amorfa e calada. Os pronunciamentos dos seus líderes são 
desencontrados e parece que não existem diretrizes estratégicas claras. Ninguém sabe 
exatamente o que dizer e a quem se dirigir. Esquecem-se, por exemplo, do ponto fraco do PT, 
representado pela ascensão econômica e social da nova classe C. Historicamente, em todo o 
mundo este foi o divisor de águas que acabou com o domínio das esquerdas. Em outras 
palavras, em muitos países o progresso econômico e social marcou o refluxo das esquerdas. 
Estamos curiosos para ver se isto se repetirá em nosso país. 
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