
Agora é hora de 'fisgar' o eleitor  
Mário Tonocchi 
 
Passada a primeira semana do horário político gratuito no rádio e na televisão, começa agora 
uma nova fase para os candidatos a prefeito, em São Paulo. Cada partido intensifica suas 
estratégias para a conquista dos votos. 
  
Se na semana passada os candidatos foram apresentados ao eleitor e mostraram seus 
padrinhos políticos, agora é a vez das propostas e dos eventuais ataques e contra-ataques 
entre eles. 
  
No PSDB, como José Serra tem praticamente 100% de reconhecimento do eleitor, a primeira 
semana de programas já começou com a apresentação das propostas. Segundo a coordenação 
da campanha, o momento agora é de pôr mais emoção nas apresentações e reforçar as 
realizações de Serra em seus mandatos na administração municipal e no governo, incluindo a 
passagem pelo Ministério da Saúde, entre 1998 e 2002. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) 
e o prefeito Gilberto Kassab (PSD) devem entrar nesta fase da disputa eleitoral. 
  
Amargando um terceiro lugar nas pesquisas pré-horário eleitoral gratuito com 9% das 
intenções de voto, o petista Fernando Haddad precisa, desesperadamente, do palanque 
eletrônico, já que ele é o menos conhecido entre os principais concorrentes. Nos 7 minutos e 
39 segundos que tem, segundo o coordenador da campanha Antonio Donato, a ideia é 
intensificar o novo e a  renovação na política, apontando sempre que possível que a cidade 
precisa de prefeitos que terminem o mandato. 
  
A "cutucada" vai direto para Serra, que abandonou a prefeitura em 2006 para concorrer ao 
governo estadual. 
  
Além disso, os programas também vão atacar diretamente os problemas da cidade, 
apontando-os como falhas da atual administração de Kassab. A presença do ex-presidente Lula 
será cada vez maior, e a presidente Dilma Rousseff também deve participar a partir de agora. 
  
Primeiro lugar nas pesquisas antes do início do horário eleitoral, Celso Russomanno (PRB) tem 
a missão de manter esse quadro nos próximos programas. Para isso, o coordenador de 
marketing da campanha, Ricardo Bérgamo, diz que aposta no carisma e na experiência do 
candidato com as mídias eletrônicas. 
  
O especialista em marketing político e professor da ESPM Emmanuel Publio Dias diz que os 
programas eleitorais gratuitos no rádio e tevê não devem influenciar o eleitor neste primeiro 
momento. 
  
"As próximas pesquisas não devem revelar alterações. O eleitor ainda não está engajado na 
campanha. Isso só acontece no final da disputa, quando o processo toma conta da mídia e das 
conversas nas ruas". A fórmula dos programas, segundo Dias, é a mesma há décadas. As 
mudanças nessas eleições aparecem na tecnologia, principalmente na qualidade das imagens 
dos grandes partidos, como o PT ou o PSDB, conclui. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25, 26 e 27 ago. 2012, Política, p. 7. 
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