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São Paulo Plaza Centenário
Av. das Nações Unidas, 12995

Rochaverá
Av. das Nações Unidas, 14171

Word Trade Center
Av. das Nações Unidas, 12551

Market Place I e II
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 e 940

ESCRITÓRIOS MOBILIADOS
PARA INÍCIO IMEDIATO
A Regus é a solução ideal.

Se na fase de análise de mérito
do mensalão pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o fatiamen-
to do processo foi considerado
decisivo para a condenação de
25 dos 37 réus; agora, essa meto-
dologia imposta pelo relator do
processo, ministro Joaquim Bar-
bosa, tem sido apontada por ad-
vogados dos réus como um dos
principais fatores para as demo-
ras na imputação das penas.

Em cinco sessões, apenas
três réus, dos 25 condenados,
já receberam pena pelo Supre-
mo. Marcos Valério foi condena-
do a 40 anos, quatro meses e
seis dias de reclusão pelos cri-
mes de corrupção ativa, passi-
va, lavagem de dinheiro, eva-
são de divisas e formação de
quadrilha e um de seus sócios,
Ramon Hollerbach, recebeu pe-
na de 29 anos, 7 meses e 20 dias
de prisão pelos mesmos crimes.
Já Cristiano Paz, o terceiro só-
cio de Valério, foi condenado a
25 anos, 11 meses e 20 dias de
prisão. Os três cumprirão pena
em regime fechado.

A expectativa inicial era de

que essa fase de dosimetria de-
moraria, no máximo, quatro ses-
sões do STF. Mas já foram realiza-
das cinco sessões com avanços
pouco consideráveis. Essa lenti-
dão, conforme raciocínio dos ad-
vogados dos réus do mensalão é
fruto de um fator simples. Com
o fatiamento do processo, o Su-
premo entendeu que existia um
nexo de causalidade em todos os
episódios julgados (todos os cri-
mes estariam ligados).

No entanto, conforme os advo-
gados, quando se entende que
existe nexo de causalidade entre
crimes (mesmo os distintos), há
uma tendência de redução das pe-
nas imputadas aos réus. ■

Na esteira da derrota sofrida
na eleição pelo comando da
maior cidade do país, integran-
tes do PSDB começam a repen-
sar, de olho nas eleições de
2014, todo o modelo que hoje
guia o marketing político da si-
gla. Depois de assistirem à vi-
tória do prefeito eleito Fernan-
do Haddad (PT) so-
bre o ex-governa-
dor José Serra (PS-
DB) em São Paulo,
tucanos falam na
necessidade de in-
vestir na roupa-
gem do novo, com
base na ideia de
que a maior mensa-
gem tirada das urnas foi um
clamor do eleitorado pela re-
novação.

Para alguns dirigentes, ganha
força a tese de que o partido cus-
tou a atualizar sua forma de se
comunicar com o eleitor. Falta-
ria à legenda a capacidade de
“vender um sonho”, uma recei-
ta que, para eles, foi perfeita-
mente assimilada pelo PT. Foi
assim, dizem, na campanha que
elegeu Dilma Rousseff como su-
cessora do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O mesmo
vale para a eleição de Haddad.
Nos dois casos, a comunicação
petista foi assinada pelo marque-
teiro João Santana.

As discussões no PSDB, por
enquanto, ocorrem de forma
fragmentada. Até agora, o par-
tido não reuniu sua direção pa-

ra fazer uma avaliação do de-
sempenho na eleição munici-
pal. Mas uma das propostas de
quem defende uma guinada
no marketing é o distancia-
mento em relação ao marque-
teiro Luiz González.

Debate sobre marketing de
2014 deve ganhar força quando
as candidaturas do partido esti-
verem mais definidas. González
foi recrutado por tucanos para
comandar as principais campa-
nhas do partido nos últimos
anos. Foi ele quem assinou a
campanha vitoriosa de Serra na
prefeitura em 2004, assim co-

mo sua empreitada
para o governo esta-
dual em 2006. Foi
González também
quem comandou o
marketing bem-su-
cedido da reeleição
de Gilberto Kassab
(PSD), em 2008, e a
eleição de Geraldo

Alckmin (PSDB) para o governo
do Estado, em 2010. É na esfera
presidencial que reside a maior
parte do desgaste. Além de ter
comandado a campanha derro-
tada de Alckmin ao Planalto em
2006, González teve de digerir
críticas de tucanos à forma co-
mo comandou a campanha pre-
sidencial de 2010. Por outro la-
do, na eleição deste ano em São
Paulo, mesmo os mais críticos
admitem que outros fatores con-
tribuíram muito mais para o fra-
casso nas urnas, como a rejei-
ção pessoal de Serra, o desgaste
provocado por sua saída da pre-
feitura em 2006 e mesmo deba-
tes como o do kit anti-homofo-
bia. Ainda assim, há quem criti-
que, por exemplo, um investi-
mento excessivo no tema do
mensalão na campanha. ■

MISSÃOEMPRESARIAL

Fiesp recebe secretário de Estado da Hungria

PSDB reformula
marketing político

Apesar de o Brasil ser o segundo maior parceiro comercial da Hungria
na América Latina, perdendo apenas para o México, o fluxo bilateral entre
os dois países ainda é pouco expressivo, de US$ 417,3 milhões. Com a
intenção de melhorar ainda mais esse montante, o secretário de Estado do
Ministério da Economia da Hungria,Kristóf Szatmáry, se reúne amanhã,
às 9h, na Fiesp, em umamissão empresarial. Essa é a segunda vez que
a Federação promove rodada de negócios com a Hungria.Redação

‘Fatiamento’ atrasa mensalão

Divulgação

Eduardo Knapp/Folhapress

Depois da derrota do candidato
José Serra para Haddad em São
Paulo, sigla busca se reinventar

Lentidão na definição de penas
é causada por metodologia
imposta pelo relator do processo

Há tucanos
que acreditam
que o partido
precisa saber

‘vender
um sonho’

MembrosdopartidosugeremoafastamentodeLuizGonzález

Bruna Carvalho e
Clarice Oliveira
www.ig.com

Wilson Lima
www.ig.com
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov.  2012, Brasil, p. 13.




