
Agências de
publicidade e
'marqueteiros'
influenciam
cada vez mais
nas campanhas
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As campanhas eleitorais deixaram de
ser intuitivas e se tornaram racionais Os
palpites gratuitos cederam lugar à pesqui-
sa e os temas principais agora têm origem
em slogans com conceito e estratégia. En-
fim, a propaganda política deixou para
trás o amadorismo. Já não basta, para ga-
nhar eleição, imprimir alguns milhares de
folhetos coloridos e pichar os muros da
cidade com o nome do candidato.

Para o publicitário Alexandre Magre,
proprietário da agência Ponto Marki de
Rio Claro, o bom resultado de uma cam-
panha eleitoral depende da utilização de
todos os veículos de mídia existentes.
Existe, entretanto, uma concentração
em algumas mídias mais fortes, como:
TV, outdoor e os conhecidos "santinhos"
ou folhetinhos com a foto e o número
do candidato.

O trabalho atualmente se inicia na
licitação ou contato com o partido ou
candidato. Posteriormente são necessá-
rios vários brienfings para coleta de to-
das as informações possíveis para o tra-
balho. "Se o objetivo é só divulgar um
candidato, o trabalho pode ser menos
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massante, mas se o objetivo é elegê-lo,
deve-se ter mais consistência, inteligên-
cia e estratégia", diz Alexandre.

Recursos
O requisito básico para o sucesso de

uma campanha eleitoral é a existência
de planos estratégicos, com orientação
geral e detalhamentos de atividades,
tempo e recursos. Também é indispen-
sável dispor de mão-de-obra especializa-
da em propaganda e um monitoramento
durante todo o processo.

Marketing político é a utilização
de todos os recursos na troca de benefí-
cios entre candidatos e eleitores. Os be-
nefícios que os candidatos oferecem aos
eleitores são essencialmente as promes-
sas, as vantagens do candidato e sua li-
nha de comunicação. Já os eleitores, ga-
rantem os votos.

Para a jornalista Cássia Fossaluza,
de Americana, a mídia é importante, mas
também perigosa, pois ela ergue e der-
ruba qualquer um. É preciso cautela e o
auxílio de um bom assessor de impren-
sa para comandar este contato com os
veículos de comunicação.

Os elementos que compõem o quadro
de planejamento de uma campanha de
marketing político são: o meio ambiente
em que se realiza a campanha eleitoral e
que vai proporcionar oportunidades e
ameaças ao sucesso de um candidato; a
administração da campanha eleitoral, que
é a sua principal força de vendas, formada
pelo próprio candidato; o seu partido

Profissionais e
estudantes buscam
aperfeiçoamento em
comunicação eleitoral:
Faculdade de
Comunicação ofereceu
curso extra-curricular

político e os grupos de interesse alinha-
dos com a sua candidatura, escolha de
temas específicos a serem tratados e a
definição de suas posições.

Rogério Ferreira, presidente do
PSDB de Rio Claro, afirma que a mídia
é muito influente na campanha eleito-
ral, porque o candidato é um produto,
que deve ser exposto. Segundo ele, to-
dos os recursos de comunicação dispo-
níveis podem ser determinantes em uma
eleição e a audiência é um fator
multiplicador. "O candidato sendo um
bom produto vende-se mais fácil, pois
se o produto é bom, não é preciso tanto
esforço para ser vendido", diz Rogério.

Osvaldo Luís Baptista, publicitário e
professor de marketing da Unimep, res-
salta a importância de uma agência pu-
blicitária e da mídia em uma campanha
eleitoral. Em sua opinião, trata-se de uma
atividade sinérgica, pois para uma cam-
panha ter sucesso em sua aplicação, a
mesma deve ser dirigida por uma equipe
formatada e estruturada em técnicas e
conteúdo do produto a ser trabalhado.

Segundo Vivaldo Stephan Júnior,
diretor de comunicação da Prefeitura
de Rio Claro, a mídia em uma campa-
nha eleitoral deve ser imparcial, com
espaço igual para todos os partidos
não privilegiando os candidatos com
maior popularidade.

Para o jornalista Silvio Medeiros, as-
sessor de imprensa da Prefeitura de San-
ta Bárbara D'Oeste, a mídia sempre faz
uma grande diferença e até pode definir
um pleito. A exposição na mídia, tanto
negativa quanto positiva pode tanto der-
rubar como alavancar um político. "Sem
divulgação, a vitória nas urnas será mui-
to mais difícil, pois ela é o caminho para
o candidato se aproximar do eleitor e
expor seus pontos de vista", diz. •
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