
%HermesFileInfo:A-8:20110424:

A8 Nacional DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda definição judi-
cial sobre o processo que o impe-
de de divulgar informações so-
bre a Operação Boi Barrica, pela
qual a Polícia Federal investi-
gou a atuação do empresário
Fernando Sarney. A pedido do

empresário, filho do presidente
do Senado, José Sarney (PMDB-
AP), o jornal foi proibido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, em julho de 2009, de
noticiar fatos relativos à opera-
ção da PF.

Em 18 de dezembro de 2009,
Fernando Sarney entrou com
pedido de desistência da ação
contra o jornal, mas o Estado
não aceitou e apresentou ao TJ-
DF manifestação em que susten-
ta a preferência pelo prossegui-
mento da ação, a fim de que ela
tenha seu mérito julgado.

A lém do projeto de reforma
do Código Florestal do de-
putado Aldo Rebelo (PC do
B-SP), dois outros temas

deverão unir governo e oposição no
primeiro ano de mandato da presi-
dente Dilma Rousseff: a flexibiliza-
ção da legislação das licitações e o fim
do imposto sindical compulsório.

No primeiro caso, Rebelo já obteve
o apoio das principais bancadas no
Congresso, inclusive de parcela do
Partido Verde, que terá duas reda-
ções absorvidas na versão final sobre
a qual o deputado passou a Semana
Santa debruçado. Uma delas deixa
mais clara a proibição de novos des-
matamentos em Áreas de Preserva-
ção Ambiental (APPs).

Outra dá tratamento diferenciado
aos que cumpriram as regras em vi-

gor até aqui, beneficiando-os com facili-
dades de crédito e desonerações tributá-
rias, poupando os infratores sob a justifi-
cativa de integrarem o universo da agri-
cultura familiar, a mais atingida pela
desproporção da lei.

Para abrandar a lei das licitações, o
governo conta com o interesse comum
de acelerar as obras da Copa do Mundo
de 2014 – e de eliminar os riscos de com-
prometimento dos prazos –, e com a vul-
nerabilidade dos parlamentares à pres-
são das empreiteiras, maiores doadoras
das campanhas eleitorais.

Já o fim do imposto sindical tem o
patrocínio da Central Única de Traba-
lhadores (CUT), incomodada com a
concorrência da Força Sindical, do de-
putado Paulinho da Força (PDT-SP),
personagem incômodo também ao Palá-
cio do Planalto.

Blog.MP vira parte no
mensalão de Brasília

Tributação

Aldo Rebelo está mais convencido
do que nunca de que a legislação
ambiental em vigor beneficia inte-
resses comerciais externos e atua
sobre o produtor brasileiro como
barreira protecionista em território
nacional. Segundo o deputado, algu-
mas exigências impõem áreas de pre-
servação equivalentes a 80% da pro-
priedade. “Não há parâmetro em
nenhum outro ponto do planeta pa-
ra tais imposições”, diz. “A agricultu-
ra brasileira está tributada por inte-
resse comerciais infiltrados no ati-
vismo ambiental.”

Mão dupla

Algumas lideranças oposicionistas
admitem apresentar proposta de ex-
tinção do imposto sindical obrigató-
rio, recolhido dos trabalhadores uma
vez por ano, antecipando-se ao gover-
no, que administra a pressão da CUT
por uma iniciativa oficial nessa dire-
ção. Em 2009, a CUT recebeu R$ 26
milhões – maior fatia entre as cen-
trais que, juntas, levaram R$ 200 mi-
lhões. Mas prefere abrir mão do valor
para enfraquecer a Força Sindical, por-
que tem mais capilaridade para nego-
ciar o pagamento voluntário com a
sua rede majoritária de sindicatos.

Sem Chance

Seus criadores não têm dúvidas de
que o novo partido lançado pelo
prefeito de São Paulo, Gilberto Kas-
sab, já tem musculatura política pa-
ra sobreviver às contestações judi-
ciais dos adversários nos tribunais
superiores. Acreditam que a realida-
de política se impõe às subjetivida-
des de um processo do gênero.
Uma eventual decisão contrária
equivaleria, por enquanto, à cassa-
ção de 33 mandatos de deputados
federais, dois de senadores, do pre-
feito de São Paulo e de um governa-
dor, o de Santa Catarina, Raimundo
Colombo, de malas prontas para a
legenda nova.

Agora, não

Certos também da irreversibilidade
do PSD, o que restou do DEM força
a fusão com o PSDB antes das elei-
ções de 2012. Mas, temeroso de ficar
com a imagem mais conservadora às
vésperas do pleito, os tucanos prefe-
rem o abraço depois.

DIRETO DE BRASÍLIA
JOÃO BOSCO RABELLO

● Buscar a leitura do inconscien-
te para facilitar a venda de produ-
tos e mensagens políticas é algo
controverso pelo ponto de vista
ético e científico.

Em 2004, quando o jornal The
New York Times publicou sua
primeira reportagem sobre o uso
do neuromarketing em campa-
nhas políticas, o neurocientista
Jonathan D. Cohen, da Universi-
dade Princeton, alertou sobre a
dificuldade de fazer uma interpre-
tação exata das reações cere-
brais. “É importante resistir à
tentação de ler nesses estudos
aquilo em que queremos acredi-
tar”, afirmou.

Em artigo recente, Camila Vic-
torino, bióloga e pesquisadora
em neurociências da USP, ques-
tionou aspectos éticos da técni-
ca: “Cabe perguntar se é ético
utilizar dados com o intuito de
melhor manipular uma mente”.

Internet ajuda a fiscalizar
atuação de parlamentares

estadão.com.br

‘Estado’ está
sob censura
há 632 dias

Mulheres reagem
de forma positiva à
imagem de Dilma
Pesquisa com técnicas de neuromarketing revela reações distintas
de eleitoras a retratos da petista como candidata e como presidente
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Técnica desperta
controvérsias
éticas e científicas

“Não temos código ambiental,
mas um código tributário sobre
a agricultura”

Aldo Rebelo
(PC do B-SP),
RELATOR DA

REFORMA DO

CÓDIGO FLORESTAL

Daniel Bramatti

A sala é escura e isolada acusti-
camente. Por três minutos, o
computador exibe um ponto
preto, até que surge a imagem
de Dilma Rousseff, sorriden-
te, vestindo a faixa presiden-
cial, com as colunas do Palácio
da Alvorada ao fundo. Diante
da tela, o espectador tem cor-
po e cérebro monitorados.

Uma touca com 21 eletrodos
registra o comportamento das
ondas cerebrais. Sincronizados,
outros sensores avaliam a fre-
quência cardíaca e respiratória e
a condutividade elétrica da pele
– que muda em microssegundos
em reação a estímulos externos.

Um sensor segue os movimen-
tos das íris e registra a ordem em
que diferentes pontos da foto
são observados, além do tempo
dedicado a cada um deles.

O mapeamento das reações
conscientes e inconscientes é
uma das etapas de estudo feito
pelo recém-inaugurado Labora-
tório de Neuromarketing da Fun-
dação Getúlio Vargas, que detec-
tou mudanças na forma como as
mulheres reagiram emocional-
mente a Dilma Rousseff.

Aposta positiva. Antes da elei-
ção, a petista provocava nas mu-
lheres uma resposta emocional
“negativo-aversiva”, de acordo
com o estudo. Após dois meses
de governo, o público feminino
ainda reagia mal a uma fotogra-
fia da candidata fazendo um co-
mício, mas a resistência se dissi-
pava quando a foto mostrada era
a de Dilma como presidente.

“As brasileiras pesquisadas de-
monstram que estão fazendo
uma aposta emocional positiva
em relação à presidente, embora
as reações sejam de intensidade

moderada, sinalizando uma ati-
tude ainda de cautela e expectati-
va”, afirma o relatório do estudo
coordenado pela neurocientista
Silvia Laurentino.

Carlos Augusto Costa, coorde-
nador do laboratório da FGV, ex-
plica que diferentes partes do cé-
rebro são ativadas quando al-
guém reage a um estímulo com
medo, alegria, desconfiança ou
simpatia. “Pesquisas qualitati-
vas e quantitativas trabalham
com as declarações do entrevis-
tado: o que ele diz perceber e sen-
tir. O neuromarketing avança no

inconsciente e vai buscar não só
o que a pessoa diz.”

O estudo envolveu dois gru-
pos de mulheres de classe C, em
Recife (PE), às vésperas do se-
gundo turno e 60 dias após a pos-
se. O primeiro grupo, de 18 pes-
soas, observou uma imagem de
Dilma em um comício. O segun-
do, com 20 integrantes, avaliou,
a imagem de campanha e a foto-
grafia oficial da presidente. Me-
tade de cada grupo era composta
por simpatizantes do governo.

As participantes da pesquisa
também foram entrevistadas a
respeito das emoções que sen-
tem em relação a Dilma. Os ques-
tionários apresentaram resulta-
dos similares aos detectados no
chamado estudo neurométrico.

Fator Lula. O sociólogo Anto-
nio Lavareda, especialista em
pesquisas eleitorais levantou a
hipótese de que as mulheres te-
riam maior envolvimento emo-
cional com Dilma após a posse,
quando seria menor a dependên-
cia dela em relação a Lula.

“Das informações que o cére-
bro capta, 99% são processadas
inconscientemente”, afirmou
Lavareda, um entusiasta do neu-
romarketing. Para ele, é questão
de tempo até que as campanhas
políticas no Brasil façam uso des-
sa ferramenta. O laboratório da
FGV, porém, não prestará servi-
ços a candidatos. Fará apenas
pesquisas acadêmicas e traba-
lhos para empresas e governos.

O estudo da FGV não foi o úni-
co a mostrar que a opinião das
mulheres em relação à Dilma
Rousseff mudou. Segundo o Ibo-
pe, homens e mulheres avaliam
a presidente praticamente da
mesma forma e o Datafolha diz
que a avaliação de Dilma é me-
lhor entre as mulheres.

Consensos de ocasião

●✽ joao.bosco@grupoestado.com.br

BELO HORIZONTE

A internet tem sido um atalho
para aproximar eleitores de seus
representantes nos Legislativos.
Iniciativas como a de um grupo
de estudantes de Gestão Pública
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), criadores

do site Adote um Deputado, aju-
dam a fiscalizar os políticos.

No site, os 53 deputados fede-
rais mineiros têm um padrinho,
responsável por fiscalizar a pres-
tação de contas e a participação
em seminários e debates. Doze
dos parlamentares são acompa-
nhados também por blogs.

“Existe uma carência de ferra-
mentas de controle dos parla-
mentares. No site da Câmara, só
há dados técnicos”, observou o
estudante Mateus Martins, um
dos quatro idealizadores do pro-
jeto. Para ele, ferramentas assim
só funcionam se criadas por elei-
tores. “Se a iniciativa não partir
da sociedade, dificilmente parti-
rá do governo, porque não há in-
teresse em fornecer informa-
ções confiáveis para as pessoas.”

O site mineiro é inspirado no
Adote um Vereador, criado pelo
Instituto Ágora para fiscalizar a

Câmara paulistana. O projeto
cresceu e inclui vereadores de
Campinas, deputados estaduais
paulistas e começa a se expandir
para o Congresso, com informa-
ções sobre o deputado Tiririca
(PR-SP) e os senadores Aloysio
Nunes (PSDB-SP) e Eduardo Su-
plicy (PT-SP).

Para o cientista político Fábio
Wanderley, os sites “podem aju-
dar”, mas não garantem o engaja-
mento da sociedade. “O desejá-
vel seria termos pessoas atentas
e políticos de boa qualidade.” /

MARCELO PORTELA
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A8.




