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Liçõesdo
abismo
O alto comando do PSDB, Fernando Henrique à frente,
acha perfeitamente possível derrotar o presidente Luiz Iná-
cio da Silva, mas nem por isso considera a vitória uma fava
contada. Primeiro, porque sabe melhor do que ninguém a
força de um governo, por mais combalido que esteja.
Em segundo lugar, os mais experientes não menospre-

zam a capacidade do partido de fazer bobagem e repetir –
com a agravante de estar fora do poder – a campanha atra-
palhada de 2002. O peso governamental é tão significativo
que, com todos os percalços, o candidato oficial, José Ser-
ra, chegou ao segundo turno.
Embora não se impressionem excessivamente com a re-

cuperação de Lula nas pesquisas – por achar que o público
não se move aos supetões, não muda de opinião de uma ho-
ra para outra, ao contrário, vai firmando posição levando
em conta o conjunto da obra –, o risco não é desprezado.
O perigo maior e mais iminente inclusive não diz respei-

to ao adversário nem ao eleitorado; o inimigo, por agora, re-
side em casa, é a briga interna. Por isso, a tarefa primor-
dial dos cardeais do partido – FH, Aécio Neves e Tasso Je-
reissati – no momento é evitar que os defensores de José
Serra e Geraldo Alckmin transformem a disputa pela indi-
cação numa guerra sem sobreviventes.
O tema é uma verdadeira obsessão dentro do PSDB. A

avaliação é a de que, se brigarem, perdem ambos. O filme
já foi visto em 2002, quando Tasso Jereissati apoiou Ciro
Gomes contra Serra, este manteve distância de Fernando
Henrique, que, por sua vez, praticamente lavou as mãos.
A regra de ouro nessa fase é a unidade. Quebrada na lar-

gada, fica comprometido o desempenho futuro.
Outra questão são as alianças. Em 2002, o PFL seguiu

caminho próprio, a entrega
da vaga de vice ao PMDB não
adiantou grande coisa e os
partidos menores da base do
governo quase todos corre-
ram para Lula assim que as
pesquisas indicaram possibili-
dades de poder.
Desta vez, o cuidado com

as alianças é pesado e medi-
do com rigor. A amizade es-
treita com o PFL foi recons-
truída e parte do PMDB está
segura para um segundo tur-
no (se a vida seguir o rumo

previsto e não houver surpresas). A esquerda dividida con-
fere certa tranqüilidade quanto a dispersão de votos nesse
campo e os pequenos da linha fisiológica não têm jeito, são
caso para mais adiante, vão aderir ao mais forte.
Isso, na política, mas há o fator sociedade que não pode,

na visão dos tucanos, ser deixado a descoberto. Muitos es-
tão francamente desapontados com o PT, mas nem por is-
so cairão por gravidade no colo do PSDB. Precisam ser tra-
balhados.
Serão necessários “acordos básicos”, cuja execução, po-

rém, depende da escolha do candidato para que sejam defi-
nidos seus termos. Mas os setores primordiais a serem ce-
vados já estão mapeados: empresariado (rural e urbano),
mercado financeiro, veículos de comunicação, forças reli-
giosas, mundo da cultura, artistas, intelectuais, cientistas,
a universidade em geral e, “não por medo, mas porque vo-
tam”, os militares.
Cada um deles tem suas predileções emmatéria de can-

didato tucano, mas existe, na interpretação do partido,
muito de mitificação e equívoco nessas avaliações. Por
exemplo, dizem os comandantes, alguns enxergam pendo-
res esquerdistas inexistentes em Serra e outros subesti-
mam a obstinação de Alckmin.
Todas as conversas, articulações de alianças, análises

de pesquisas, a condução da estratégia da campanha, en-
fim, serão feitas em conjunto, com o comando e o candida-
to dividindo-se nas tarefas. De mangas arregaçadas, os
olhos bem abertos e as armas em punho porque esse jogo
não está ganho e o anterior, em tese mais fácil, foi perdido.

Puro sangue
Surge no PSDB a idéia de lançar uma chapa com vice do par-
tido. Conta de custo-benefício: o PMDB não dará o vice, quer
ter candidato, e o PFL vai ganhar a Prefeitura ou o governo
paulista, sem contar o apoio a candidatos a governador.
Para o aliado o cargo não vale muito e, para o partido, o

estilo puro sangue causa boa impressão.

Escalação
PT e PSDB escalam seus candidatos prediletos no PMDB.
Os petistas preferem Germano Rigotto e os tucanos fi-

cam com Anthony Garotinho. O motivo é o mesmo: Garoti-
nho tiraria votos de Lula.

“Cuisine”
Conversando dia desses sobre as declarações de Alckmin a
respeito de suas identidades regionais – “sou baiano”, “sou
mineiro” –, Fernando Henrique foi lembrado de que fazia o
mesmo quando candidato e também depois na Presidência.
– O senhor chegou a dizer que tinha um pé na cozinha –

disse alguém.
– Francesa, naturalmente – acrescentou de pronto FH.

Mundano
Na linha da piada jamais perdida, na mesma roda o ex-pre-
sidente resumiu numa definição geral os atributos dos go-
vernadores de São Paulo e Minas Gerais.
“Ao Geraldo falta mundo; ao Aécio, sobra.”
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Com escândalos de caixa 2, doadores ressabiados e magos da publicidade
fora do jogo, Câmara tenta, às pressas, mudar regras da campanha
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Crisedesvalorizapasse
demarqueteiroem30%
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O caldo do marketing político
entornou de vez. Com a crise
quedesmascarouousodocaixa
2,tradicionaisdoadoresdecam-
panhas eleitorais estão ressa-
biados, os magos da publicida-
de,foradojogo,eoscandidatos,
atônitos. Resultado: o PT do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e oPSDBdoprefeito José
Serra e do governador Geraldo
Alckmin já se preparam para
novos tempos de disputa, com
menos dinheiro na praça.
Levantamento feito pelo Es-
tado com publicitários acostu-
mados a operar no ramo indica
que, comtodaessa turbulência,
o custo do pacote demarketing
naseleiçõescairácercade30%.
Mesmo assim, os valores conti-
nuarãonaestratosfera:especia-
listascalculamqueumacampa-
nha para presidente não sairá
pormenos deR$ 70milhões.
Pressionados pelo escânda-
lo, deputadosesenadoresassu-
miram o discurso do ajuste nas
contas depois que a casa foi ar-
rombada. E a Câmara procura
aduraspenaschegaraumacor-
doparavotarestasemanamedi-
das para disciplinar a confusão
ecoibiroabusodopodereconô-
mico, coma tesourada compul-
sória no gasto de propaganda.
Seoprojeto foraprovado,es-
tãocomosdiascontadosossho-
wmícioseadistribuiçãodebrin-
des, comocamisetas, chaveiros
e bonés. Ficam proibidos, ain-
da, as faixas e os outdoors. A
propostaéqueasdoaçõesapar-
tidos e candidatos, assim como
suas despesas, sejam divulga-
das pela internet.

BURRICE
Seguidoresdamáximadoex-te-
soureiro do PT Delúbio Soares
–paraquem“transparênciade-
mais é burrice” –, os parlamen-
tares resistem, porém, a apro-
varumtextoqueobrigueoscan-
didatosarevelaronlineeinstan-
taneamente os nomes dos doa-
dores.Nomáximo, sódepoisda
eleição. E olhe lá.
“Ninguém vai esconder
quem doou, mas não tem cabi-
mentoidentificarapessoaedei-
xá-lasujeitaapressõeseretalia-
ções ao longo da campanha”,
justifica o deputado Moreira
Franco (PMDB-RJ), relator do
projeto. Outra polêmica: líde-
res dos partidos brigam para
não estabelecer um teto único
degastosparacampanhasdife-
rentes –neste ano estãoemdis-
puta as cadeiras do presidente
edegovernadores, senadores e
deputados federaiseestaduais.
Depois de consultar minis-
trosdoSupremoTribunalFede-
ral(STF),MoreiraFrancodeci-
diu“enxugar”oprojeto jáapro-
vado pelo Senado, para que as
novasregraspossamvalernes-
ta eleição, daqui a oito meses.
Diante das limitações legais, a
propostaquevaiavotonoplená-
rio daCâmara é bemmais tími-
da do que a do senador Jorge
Bornhausen (SC), presidente
doPFL, que cortava pelameta-
de o período do odiado horário
gratuito no rádio e naTV.
“Éumacoisa de emergência,
do tipo Alcoólicos Anônimos,
paraparar debeber namarra”,
comparaolíderdoPSDBnoSe-
nado, Arthur Virgílio (AM). O
próprio Bornhausen concorda.
“A Câmara está se adaptando
àscircunstânciasdoprazo”,ob-
serva. Questionado se o caixa 2
vai acabar depois disso, o sena-
dor responde com outra per-
gunta: “O Código Penal acaba
comohomicídio?” O importan-
te,paraele,é“restringirapossi-
bilidade de burlar, com penas
mais duras e fiscalização”.

ECONOMIA BRUTAL
Moreira Franco vai além: diz
que, se o custo das campanhas
desteanoficarpróximodosgas-
tosde 2002, haveráumaecono-
miabrutal“porquetodosgasta-
ram bem mais do que está na
prestação de contas”. Quatro

anosdepois,noentanto,osvalo-
res são outros, ainda que coma
redução dos custos do marke-
ting. Em 2002 Lula declarou ao
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) despesas de R$ 39,3 mi-
lhões; Serra, por sua vez, reve-
lou gastos deR$ 34,7milhões.

Adversários em 2002, Lula e
Serrapodemseenfrentarnova-
mente em outubro. “Será a
maisacirradacampanhadaRe-
pública entre o PT e o PSDB”,
prevê o consultor político Gau-
dêncioTorquato.“Masoeleitor
nãoquervermaismaquetesmi-

rabolantes nem grávidas vesti-
das de branco, saltitando num
campo verdejante”, ressalva,
referindo-se a uma cena mar-
cante da propaganda de Lula,
assinada porDudaMendonça.
No diagnóstico de Torquato,
a mistificação, os efeitos espe-
ciais e os sinais exterioresde ri-
queza serão expurgados do ar.
Nessecenário,osmarqueteiros
vãoperderespaçoparaosestra-
tegistas de campanha.
“Os concorrentes terão de se
mostrar como são, sem tru-
ques, commais conteúdo eme-
nosembalagem”,concordaove-
readorJoséAníbal,quecoman-
dou o PSDB na última eleição
presidencial. “O marqueteiro
inteligente, agora, será o que fi-
zerocandidatoseparecerome-
nospossívelcomumsabonete”,
emenda o senador Virgílio.
Mesmocompraticamenteto-

dosospartidosdescobertospe-
lo caixa 2, a troca de estocadas
não tem trégua. “A eleição do
presidente Lula mostrou que o
candidatonuncadeveseromar-
queteiro”, provoca o presiden-
te do PMDB, deputado Michel
Temer (SP). Na outra ponta,
seu colega Ricardo Berzoini
(SP), presidente do PT, diz que
o estilo dos políticos tradicio-
nais está em crise. “Tapinhas
nascostaseapertosdemãonão
devemmerecerovoto”, afirma.
Na semana passada, uma
questão mais pragmática do
que esta rondou o Planalto. Ao
conversar sobre a montagem
dospalanques nosEstados, Lu-
la, que tenta adiar a revelação
dacandidatura,nãoseconteve.
De supetão, perguntou aum in-
terlocutorpetista:“Quemvaifa-
zer a campanha do PT este
ano?” Ficou sem resposta. ●
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Disputa pela
Presidência deve
custar, no mínimo,
R$ 70 milhões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 fev. 2006. 1º Caderno, p. A6.




