
Por popularidade, Aécio repete Haddad e vai ao "Programa do Ratinho" 
Guilherme Balza 
 
Em maio de 2012, três meses antes do início da campanha eleitoral, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva usou o palco do "Programa do Ratinho", do "SBT", para apresentar ao 
público seu afilhado Fernando Haddad (PT), então pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, na 
época pouco conhecido pela maioria da população, sobretudo pelo eleitorado de baixa renda. 
 
 Um ano depois e a 17 meses da disputa presidencial, o senador tucano Aécio Neves (MG), 
principal nome da sigla para enfrentar Dilma Rousseff em outubro de 2014, repete a estratégia 
do atual prefeito de São Paulo: o ex-governador de Minas Gerais participará do programa na 
noite desta quinta-feira (23). 
 
A ida de Aécio ao programa coincide com o momento de maior exposição do senador, que 
busca construir uma imagem que o aproxime das classes C e D, fatia do eleitorado atraída 
pelos candidatos petistas. 
  
"Temos de nos preocupar com todos os setores do eleitorado, mas, como temos tido 
dificuldade em atrair votos das classes C, D e E, é importante focar nessa parcela", afirmou o 
deputado estadual Pedro Tobias (SP), ex-presidente do PSDB paulista e um dos principais 
responsáveis por unificar o diretório estadual em torno da candidatura de Aécio. 
 
A assessoria do senador nega que a ida ao programa tenha sido planejada como parte da 
estratégia de popularizar sua figura e afirma que o partiu da produção de Ratinho. "Será muito 
bom. Sempre nos criticaram dizendo que somos ligados à elite. É um programa popular," disse 
Tobias. 
  
A presença de políticos, em especial de candidatos, tem sido uma constante no programa. 
Além de Lula e Haddad, passaram pelos estúdios de Ratinho José Serra (em 2002, 2005 e 
2010), Dilma Rousseff (2010) e Celso Russomanno (2012). 
  
Nas últimas semanas, as estrelas foram Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha (ministro a Saúde 
e cotado para disputar o governo de São Paulo pelo PT), além dos deputados Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) e Marco Feliciano (PSC-SP). 
  
Aécio se consolida 
  
No último sábado, Aécio, que nunca foi unanimidade dentro do PSDB, elegeu-se presidente 
nacional da legenda --com 97,3% dos votos dos 535 delegados presentes-- durante convenção 
do partido em Brasília. 
  
Nesta semana, estão sendo exibidas, em rede nacional, três inserções do PSDB, nas quais o 
senador mineiro aparece como estrela solitária. As peças, exibidas na última terça-feira (21), 
no sábado (25) e na próxima terça (28) durante os intervalos publicitários de TV, têm tom de 
campanha. 
  
A primeira mostra a biografia de Aécio; na segunda, o senador utiliza o aumento da inflação 
para criticar o governo e lembrar o Plano Real; na terceira inserção, mas amena, Aécio 
cumprimenta populares na rua, exalta seu governo em Minas Gerais e convida o povo a 
"conversar". 
  
Também nesta semana o PSDB lançou o portal "Conversa com os brasileiros", novamente 
estrelado por Aécio e idealizado pelo marqueteiro Renato Pereira, substituto de Luiz Gonzalez, 
trocado depois de 19 anos trabalhando para os tucanos. 
  
Publicitário e antropólogo, o novo marqueteiro tucano foi o responsável pelas últimas 
campanhas vitoriosas dos cariocas Sérgio Cabral e Eduardo Paes (ambos do PMDB). 
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Também esteve á frente da campanha de Henrique Caprilles, derrotado nas presidenciais 
venezuelanas por Nicolás Maduro, cujo marqueteiro, João Santana, é o mesmo de Dilma. Caso 
aceite a tarefa de construir uma imagem popular de Aécio, Pereira voltará a enfrentar Santana 
em 2014. 
  
A página criada por Pereira conclama os internautas a enviarem perguntas a serem 
respondidas por figuras proeminentes do PSDB. O site contém vídeos que mostram conversas 
em tom informal de Aécio com cidadãos de perfis distintos, como estudantes, donas de casa e 
engravatados. 
  
Nos diálogos, Aécio se coloca como ouvinte atencioso e defensor dos direitos da população de 
baixa renda, a mais afetada pela inflação, nas palavras do próprio. A inflação, aliás, suplantou 
temas como o mensalão e tem sido protagonista dos ataques do senador ao governo federal. 
  
Também marca a reformulação tucana o resgate de Fernando Henrique Cardoso, figura pouco 
presente nas últimas campanhas majoritárias da sigla. 
  
Queimando a largada? 
  
A aposta tucana ao "lançar" a candidatura de Aécio com um ano e meio de antecedência é 
torná-lo amplamente conhecido do eleitor todo o país. A estratégia difere da adotada pela sigla 
nas eleições presidenciais anteriores, quando os candidatos --Serra e Alckmin-- foram 
definidos pouco antes do início da campanha. 
  
Para Victor Trujillo, coordenador do curso Marketing para Marketing Eleitoral da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Maketing), a antecipação da campanha é uma "estratégia bastante 
equivocada". 
  
"É preciso fazer uma distinção entre preferência e popularidade. O pressuposto do PSDB é que 
popularidade gera preferência. Russomanno [derrotado na reta final das eleições paulistanas] 
é a prova viva de que popularidade não é preferência. Em São Paulo, o prefeito eleito 
[Haddad] era o menos popular, o menos conhecido", afirmou. 
  
Segundo Trujillo, a estratégia de lançar Aécio desde já pode desgastar a imagem do senador e 
tirar o impacto que causaria o anúncio da candidatura a pouco tempo do início da campanha. 
  
"É o momento errado de projetá-lo. A exposição está sendo muito ostensiva. Seria mais 
inteligente o PSDB apresentar dois ou três candidatos e todos aparecerem. Assim, a pré-
candidatura de Aécio poderia ir ganhando corpo", disse. 
  
Pedro Tobias discordou. "Estou cobrando muito o pessoal daqui de São Paulo que tem dito que 
é cedo para lançar candidato. Ele tem de se tornar conhecido fora de Minas. Nosso país é um 
continente. Quando o Alckmin disputou a Presidência, a gente chegava aos lugares e ninguém 
o conhecia. Temos que lançar o candidato o mais rápido que der," afirmou o deputado. 
 
Fonte: BOL Notícias. [Portal]. Disponível em: 
<http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/05/23/em-busca-do-
povo-aecio-repete-haddad-e-vai-ao-programa-do-ratinho.htm>. Acesso em: 23 maio 
2013. 
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