






garay defende que esta construção é não apenas necessária, 
como praticamente a única forma de manter sustentável uma 
candidatura, especialmente em um contexto de diluição das 
identidades partidárias. 

À coerência e à habilidade em fazer promessas que atendam 
às expectativas dos eleitores outro elemento que se une à cons-
trução da imagem do político é a questão do estilo pessoal, sua 
maneira de se vestir e se comportar. Em tempos de hiperinflação 
de informações, com a importância dá TV e a acessibilidade 
permanente propiciada pela internet, este tema, antes marginal, 
parece se tornar cada vez mais relevante. Com isso, ao lado 
do marqueteiro, outro profissional emerge: o personal stylist, 

responsável pela "paginação" do candidato com o objetivo de 
torná-lo mais atraente para os eleitores. 

Existe até uma tipificação dos estilos pessoais mais reconheci-
dos pelos brasileiros, cada qual tanto com seu lado positivo quan-
to com o negativo. Há, por exemplo, o "romântico", caracterizado 
pela "sensibilidade, suavidade e gentileza", ou o "sexy", cujos 
elementos incluem sedução, carisma, coragem e autoconfiança 
(ver quadro na versão digital desta reportagem). São justamente 
esses dois estilos os que mais atraem os eleitores brasileiros, se-
gundo a consultora de imagem Sabina Donadelli, para quem os 
candidatos que têm naturalmente algum desses dois elementos 
conquistam mais chance de encantar os eleitores. 

Fato é que promessas, gestual e estilo pessoal, além de di-
nheiro, por muito tempo foram combinados para construir ou 
consolidar a imagem dos políticos, sempre com um foco nos 
meios tradicionais de comunicação, em especial a TV e o rádio, 
que são basicamente unidirecionais. Não sem razão, há um 
enorme investimento de tempo, saliva e compromissos para con-
solidar alianças partidárias com o intuito de aumentar o tempo 
de exposição dos candidatos no horário eleitoral gratuito. 

O que esses meios tradicionais basicamente fazem é garantir 
a emissão da mensagem para os eleitores, mas não lhes facilita 
a interação direta com o candidato. Com a internet, tudo isso 
muda radicalmente. E como fica o jogo político neste novo 
contexto? 

O jornalista e consultor Roberto Rech é veterano de várias 
campanhas políticas e um defensor da internet como um canal 
para quebrar o monopólio de comunicação da mídia tradicio-





Text Box
Fonte: Página 22, São Paulo, n. 45, p. 34-39, set. 2010.




