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28 e 31 de agosto, mostra isso. Nas
1.903 entrevistas feitas em 17 capitais
e cinco cidades ficou constatado que
22,5% assistem diariamente ao horá-
rio na tevê, contra 26,4% que não que-
rem saber dos políticos na telinha. Des-
ses 22,5%, o público mais fiel aos can-
didatos são as mulheres: 52,8% con-
tra 47,2% dos homens. No entanto,
também são elas que não ligam a tevê
(51%) na hora do show eleitoral, con-
tra 49% dos homens. Quando o cruza-
mento feito é por faixa salarial, o le-
vantamento mostra que os que assis-
tem com freqüência diária (50,7%) e
os que não assistem com freqüência
alguma (55%) ao horário eleitoral na
tevê são os eleitores de zero a três
salários mínimos, ressalta o diretor-
presidente do Instituto Databrain, Car-
los Roberto de Oliveira (foto).

Mas a importância do horário elei-
toral, somada a 50 dias de campanha
nas ruas, até agora, não influenciou
os eleitores (78,2%). Apenas 18% ad-
mitiram, nesse período, ter mudado a
sua intenção de voto para prefeito. O
mesmo não pode ser dito quando se
subdivide o resultado em categorias:
os eleitores de baixa renda e escola-
ridade. "Pouco mais de 20 por cento
de analfabetos ou dos que possuem
um ano ou menos de estudo admiti-
ram ter sofrido influência do período
a ponto de mudarem o voto. Na faixa
entre zero e três mínimos esse por-
centual é de 19%", afirmou
o pesquisador.

Segundo Carlos Roberto, a
pesquisa constata dados curio-
sos em relação ao levantamen-
to anterior, feito quando a
campanha atingia seus pri-
meiros 40 dias e não havia
ainda o horário eleitoral gra-

O poder da
tuito no rádio e na tevê. Os índices mos-
tram que aumentou consideravelmente
(de 60,7% para 78%) o número de elei-
tores que afirmaram não ter sofrido mu-

dança ou influência em sua
intenção de voto para prefei-
to. Ao mesmo tempo, dimi-
nui o índice (de 21,5% para
18%) dos que dizem ter mu-
dado de opinião, quanto ao
voto para prefeito nesses dez
dias. Carlos Roberto explica
que essa salada de números

aponta duas direções. "A primeira leva
à leitura de que, sob o impacto dos pri-
meiros programas do horário eleitoral,
os eleitores preferiram dar um tempo,
negando a tevê e ao rádio uma influên-
cia mais decisiva no processo eleito-
ral", afirma. Já a segunda, analisada sob
as alterações significativas nas posições
dos candidatos que lideram em algu-
mas capitais, como Belo Horizonte, Re-
cife, Natal, João Pessoa, Belém e Goiâ-
nia, "mostra que o eleitor prefere não
admitir que a propaganda gratuita in-

"Racionalmente, o eleitor ao ser entrevistado nega a influência da tevê
preferência. Emocionalmente, porém, ele aponta aquele cuja mensagem

uinze dias de horário eleito-
ral gratuito no rádio e na
tevê não chegaram a entu-
siasmar o eleitor. A terceira
rodada da pesquisa ISTOÉ/
Databrain, feita entre os dias



TELINHA
fluenciou sua intenção de voto. Eles
agem como milhões de pessoas, que,
sob o impacto principalmente da tele-
visão, adotam hábitos e imitam os per-
sonagens de novela, sentindo-se ofen-
didas quando alguém lhe questiona ou
aponta esse comportamento", ressalta.

Carlos Roberto se baseia em estu-
dos que mostram que a decisão do voto
contém elevado componente emocio-
nal, instrumento preferido dos marque-
teiros para virar o jogo eleitoral me-
xendo na imagem do candidato na ca-

beça e no coração do eleitor. "Assim,
é natural que, racionalmente, o eleitor
ao ser entrevistado negue a influência
da tevê e do rádio na escolha do can-
didato de sua preferência. Emocional-
mente, porém, ele aponta aquele cuja
mensagem midiática conseguiu atin-
gi-lo." Agora é esperar a campanha
eletrônica que inicia sua reta final.

e do rádio na escolha do candidato de sua
midiática conseguiu atingí-lo" Carlos Roberto de Oliveira,

diretor-presidente do Databrain
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