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A campanha eleitoral que se inicia oficialmente na próxima semana já está surgindo com uma 
novidade: a falta de um tema para os principais candidatos à sucessão presidencial. O tema é 
algo que ajuda a desvendar a candidatura, a vendê-la aos eleitores. Sustenta as peças de 
campanha, os discursos e a mobilização da militância. Puxa adesões. Hipnotiza. À medida em que 
o tema da campanha vai ganhando o eleitorado, o candidato pode ser melhor aceito. É o tema 
que indica a postura ofensiva da luta. É no tema que está a principal promessa de campanha.  
 
A campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, pode ser sintetizada em um tema: 
"mudança". Esse tema teve desdobramentos importantes, um deles ligado à bandeira ética. Tanto 
não se pode mais contar, hoje, com o tema da ética, como com o da mudança. Em ambos o 
governo Lula claudicou.  
 
O tema que puxou o candidato Fernando Henrique Cardoso para o favoritismo, em 1994, foi o 
Real, a estabilidade da moeda, a vida sem inflação. Era este o pilar da campanha, embora o 
programa de governo estivesse muito presente nas cinco prioridades representadas pelos cinco 
dedos da mão que não saiam da tele de televisão. Na campanha da reeleição, em 98, repetiu-se a 
dose: "Quem foi capaz de derrotar a inflação, poderia derrotar o desemprego". Toda esta linha 
está eleitoralmente desgastada hoje e não serve ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.  
 
Nas campanhas deste ano não há temas a dominar as candidaturas. Pelo que as coordenações de 
marketing têm dado a conhecer, os parâmetros da eleição mudaram e os publicitários estão 
tentando acompanhá-los, com estratégias diferentes das adotadas nas últimas disputas. Por falta 
de uma idéia para seus atuais candidatos ou por real evolução do marketing político, as equipes 
se preparam para uma campanha sem temas, baseada em propostas diversificadas, em 
programas de governo muito semelhantes em todas as candidaturas, tendo a diferenciá-las os 
estilos e atitudes, que se transformam em promessas.  
 
A educação, por exemplo, é o projeto da moda este ano, está entre as prioridades de 3 em 4 
candidatos a presidente. Desde sempre um assunto da intimidade do senador Cristóvam Buarque, 
candidato a presidente pelo PDT, transformou-se em prioridade também no programa da 
campanha de reeleição do presidente Lula (PT), e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). O 
crescimento é outro assunto unânime nas candidaturas.  
 
Publicitários se adaptam a uma nova eleição 
 
Como os eleitores consultados em pesquisas continuam a indicar que a saúde, a segurança e o 
emprego estão entre seus maiores problemas, estas devem ser questões consideradas em 
propaganda específica. Serão prometidas ênfases em uma ou outra dessas áreas, a depender do 
local, do dia e das circunstâncias. Os especialistas, porém, terão que rebolar para evitar 
constrangimentos. A segurança, para Alckmin, foi atropelada pelo PCC; Lula terá que passar ao 
largo da saúde para não chamar atenção sobre o descaso a que a relegou.  
 
Os programas de governo são peças burocráticas, geralmente fadadas ao esquecimento e de 
difícil manuseio na campanha. A essência do que será o governo do candidato nunca está ali 
reproduzida. Senão, vejamos como o programa anda, por exemplo, na campanha do PT, que 
ontem divulgou nota para relatar que "criou comissões temáticas do programa de governo para 
2007-2010". Nem compostas estão ainda essas comissões, e a nota já prevê que "devem propor, 
até 5 de julho, duas ações prioritárias em suas áreas para constar do programa de governo. A 
primeira versão do programa será apresentada até 30 de julho à comissão central de programa de 
governo, que será aprovado pela comissão de programa, pela coordenação de campanha, pelo 
conselho político dos partidos coligados com o PT e pelo candidato".  
 



A chance de algo deste tipo servir à mobilização do eleitorado é pequena. Devem, portanto, os 
publicitários, dar mais peso ao investimento no estilo, na atitude do candidato e no que pode 
identificar sua ação.  
 
O cientista político Marcos Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi, não vê relevância na falta de 
temas. Ao contrário, é por sua análise que se pode inferir estarmos diante de uma evolução. Em 
um paralelo com as eleições americanas, onde ou se é democrata ou se é republicano, e esta 
diferença quer dizer tudo, Coimbra afirma que, nas últimas três e com a atual quatro eleições 
nacionais, ficou nítida a polarização entre PT e PSDB.  
 
Mesmo que os dois partidos, aqui, não tenham a nitidez dos partidos nos Estados Unidos, sua 
comparação é didática para explicar a mudança das campanhas. O candidato Geraldo Alckmin, na 
análise de Coimbra, encarnaria os valores difusos hoje associados ao tema que define como 
'PSDB': "eficiência administrativa, racionalidade, gestão moderna, estabilidade, menos ênfase a 
programas de caráter assistencial", exemplifica. No outro lado estaria tudo o que passou a ser 
associado às sucessivas candidaturas Lula: "Sensibilidade social, proximidade com os mais 
pobres, preocupação assistencial", cita, lembrando que, até pela própria biografia, são valores 
sempre relacionados a Lula. Com base nisto o eleitor faria sua opção.  
 
Para Coimbra, do ponto de vista da campanha do Lula, já está claro o que se pretende fazer. "O 
que ele sempre quis, que era este plebiscito sobre o governo dele: se o eleitor está insatisfeito 
com o governo, troca; se não está insatisfeito, deixa ele "completar" o que fez".  
 
Cena insólita  
 
Passados três anos e meio, o governo ainda sofre do mal das atitudes de oposição nele 
enraizadas. Surpreendeu, por inesperada a esta altura, uma cena da qual o gramado em frente ao 
Congresso Nacional foi palco, na semana passada: o Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
pulando e gritando palavras de ordem ao lado de meia dúzia de gatos pingados estudantis que 
pressionavam parlamentares a votar. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2006, Política, p. A6. 


