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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, é praticamente impossível pensar em campanha política para 

Presidente da República sem associar os meios de comunicação de massa, principalmente a 

televisão. 

 A televisão surgiu no Brasil no início da década de 50 e com o passar do tempo, o 

veículo atingiu grande alcance e poder de persuasão. É capaz de atingir simultaneamente 

milhões de pessoas das diversas classes sociais, culturas e regiões e tornou-se um dos 

principais, se não o mais importante, meio de comunicação política. 

 Em períodos eleitorais, além da utilização dos veículos de comunicação, os 

candidatos investem na projeção da sua imagem através das distintas e variadas 

ferramentas do marketing político, como, por exemplo, a propaganda “boca a boca”, 

brindes, etc., sendo que para conquistar o voto, parece valer-se de todo e qualquer artifício.  

 As campanhas eleitorais de 1989 a 2002 são importantes na história brasileira, pois, 

nesse período, o marketing político despontou como ferramenta imprescindível. A partir de 

então, políticos e partidos recorrem aos mais renomados profissionais da área e atribuem ao 

seu trabalho pagamento, muitas vezes, milionário em troca de transformá-lo em “salvador 

da pátria”. Na verdade, estamos habituados a assistir nos programas do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral, debates e comícios que são verdadeiros shows e a comunicação 

envolvente e persuasiva, a simpatia, o sorriso sempre presente na face e a boa imagem do 

candidato favorecem consideravelmente na disputa e conquista do voto.  

Com idéias modernizadoras, sustentadas nos respectivos programas de governo e a 

explanação de metas, com a firmeza do discurso e a presença quase onipresente de norte a 

sul do Brasil, os candidatos objetivam encantar os eleitores. Dessa forma, a opinião pública 

acaba sendo praticamente induzida e cede aos apelos. 

Cada político e/ou candidato, tem o seu jeito de fazer política, contudo, a ordem é 

ter um plano de governo que vá ao encontro do que a grande massa deseja, aos anseios da 

população mais carente, pois, em suma, esses são os eleitores mais representativos em 

termos quantitativos. 

 

 



  10  

  

No Brasil, a denominação marketing político foi empregada a partir da campanha 

pelas “Diretas Já” em 1984, situação que se consolidou no ano de 1989, quando voltam a 

ocorrer eleições diretas para presidente da República. 

Com a televisão, candidatos transmitem suas mensagens para milhões de 

telespectadores sem a mediação das estruturas partidárias. A própria sociedade confere 

poder a imagem, pois, na televisão, as imagens e estilos pesam mais do que palavras e 

argumentos. 

O objetivo do trabalho é analisar alguns fatores, como, por exemplo: 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e eficácia da utilização das técnicas de marketing 

político na vida política brasileira, sob a ótica da televisão, e sua tendência de influenciar e 

até ditar o jogo político. 

 Nesse sentido, a presente tese tem como objeto as campanhas políticas (e os jingles 

que encenaram as mesmas) para Presidente da República do Brasil entre 1989 a 2002, a 

saber: de Fernando Affonso Collor de Mello, em 1989; Fernando Henrique Cardoso, em 

1994 e, respectivamente, em 1998 e Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002.  

A partir da eleição do ex-presidente Fernando Collor, as campanhas políticas 

ganharam um sentido todo especial na televisão brasileira. 

 Até 1930, as campanhas eleitorais tinham como principal veículo o jornal. Já a 

partir de 1932, os meios eletrônicos de comunicação começavam a destacar-se, isto é, o 

rádio mostrava-se um poderoso instrumento de propaganda política. Contudo, foi com a 

televisão que o jogo político ganhou dimensão de massa, pois a disputa exigia novas 

estratégias, posturas e enfoques. 

No Brasil, a política sempre foi mediada pelos meios de comunicação de massa e 

com a democracia de massa, a mídia passa a ser parte constitutiva do processo político. 

A veiculação de mensagens na mídia com fins persuasivos ou propagandísticos tem 

acompanhado as mudanças da sociedade. O novo direcionamento foi necessário devido ao 

aperfeiçoamento democrático, com acesso a TV de todas as camadas sociais. 

Com isso, a propaganda política e o marketing político acompanharam a nova fase 

da evolução da sociedade, da política e da mídia. Dessa maneira, ambos saem do 

amadorismo para o profissionalismo. Técnicas de pesquisa são incorporadas ao processo e, 

conseqüentemente, os ‘colaboradores políticos’ perderam espaço para o profissional de 

marketing político – popularmente conhecido como ‘marqueteiro’. 
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Segundo MATOS (1994), “as transformações tecnológicas e as realidades sócio-

políticas consolidam os meios de comunicação como instituição multimídia, levando os 

participantes do sistema político a redefinir suas políticas e estratégias comunicativas”. 

Na democracia moderna, o sistema político está assegurado pela mídia, sobretudo a 

televisão. Política e cidadãos constroem e reconstroem as variáveis políticas que fazem 

parte da disputa eleitoral – jogo que saiu do argumento prepositivo para o apelo emocional. 

O marketing político retém a popularização da política e a televisão configura o 

campo da mídia que facilita a ação na esfera particular, a mensagem fica dentro da agenda 

setting1 (WOLF, 1999).  

Atualmente, quem tem competência comunicativa, às vezes, em detrimento da 

visão e vontade política, conquista o voto. Na televisão, o marketing político transformou-

se em espetáculo, sendo alguns grandiosos e outros modestos. Porém, os candidatos que 

dispõem de verbas mais significativas tem a sua imagem e propostas mais expostas, ou 

seja, a visibilidade é maior.  

O marketing político e as campanhas políticas invadiram a televisão para legitimar 

a democracia no espaço privado. Embora com participação parcial no debate público, a 

política contemporânea – inclusive a brasileira –, caracteriza-se por mudanças, da exclusão 

das maiorias no século XIX, para a inclusão total no sistema político e eleitoral. 

 O marketing político não termina no deslocamento de poder pelo monopólio 

televisivo no ato de propagandear personagens, assuntos e cenários. Mais do que isso, é a 

adequação às regras e formatação própria desse meio imagético. 

A televisão é considerada o meio de comunicação de massa mais poderoso, com 

grande poder de persuasão, sendo assim, responsabilizar esse veículo, que através do 

marketing político contribui para as vitórias (e derrotas) dos candidatos ao poder é correto?  

Diante da diversificação da mídia, a televisão brasileira é o veículo de comunicação 

de massa responsável por eleger os candidatos? Ou é apenas um instrumento relevante, 

eficaz e eficiente? 
 

 

 

                                                                 
1 Agendamento dos assuntos principais no momento político, a popularização da política e a construção dos 

cenários de representação política. 
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Com as conclusões deste e de futuros trabalhos, espera-se um mais abalizado 

mapeamento da atividade do marketing político em nosso país.  

Um dos nossos objetivos é propiciar aos profissionais, pesquisadores, estudantes de 

comunicação e demais interessados, um panorama do marketing político na televisão 

brasileira e a evolução das campanhas nos últimos anos. 

Tal aprofundamento, com as características da pesquisa científica, só poderá ocorrer 

de modo consistente e com fidedignidade, no meio acadêmico. A tese proposta é 

justamente um esforço nesse sentido. A pesquisa reflete três períodos (1989 – 2002) de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e eficácia da utilização das técnicas de marketing 

político na vida política brasileira sob a ótica da televisão. 

Um aspecto fundamental a ser considerado é que tanto a literatura acadêmica como 

o mercado, muitas vezes, não individualizam o marketing político, preferindo abordá- lo no 

todo.  

Na respectiva tese, uma das principais técnicas de coleta de dados é a pesquisa 

descritiva. Segundo GIL (1989), esse método procura determinar a natureza da relação 

entre as variáveis do processo.  A pesquisa descritiva busca registrar, com a maior 

fidelidade possível, as características de determinado fenômeno, nesse contexto, os 

programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral veiculados na televisão – 

especificamente as campanhas políticas presidenciais das eleições de 1989, 1994, 1998 e 

2002, além dos respectivos  jingles que são ferramentas importantes nesse processo. Sendo 

assim, cabe ressaltar que os jingles tem um papel imprescindível nas campanhas políticas, 

pois facilitam a aproximação do candidato e eleitor com uma mensagem e melodia que 

podem resultar em grande apelo emocional a ponto de persuadir a grande massa.  

Ao consultarmos o acervo do Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e 

Opinião Pública (DOXA) do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 

verificamos que era possível encomendar o material a ser analisado. Sendo assim, 

definimos juntamente com o nosso orientador e solicitamos cópias em DVD contendo a 

gravação dos programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na Televisão 

veiculados no período noturno – os quais são completos e inéditos, uma vez que  

geralmente os exibidos a tarde são editados e reprisados – nas campanhas eleitorais de 

1989 a 2002 (época que marcou definitivamente o ‘boom’ do marketing político no 

Brasil.), totalizando 4 campanhas.  
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De acordo o DOXA, os melhores programas do Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral das campanhas eleitorais de 1989 a 2002 são os seguintes:  

 

- Collor – 1989 – 16 de setembro (noite) 

Construção da imagem 

- Collor – 1989 - 1º turno – 17 de novembro (noite) 

“Caçador de Marajás” 

- Collor – 1989 - 1º turno – 05 de Novembro (noite) 

Posicionamento 

- Collor – 1989 - 2º turno – 28 de Novembro (noite) 

Reposicionamento 

- Lula – 1989 – 1º turno – 15 de setembro (noite) 

Construção da Imagem 

- Lula – 1989 – 1º turno - 17 de setembro (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 1989 – 2º turno - 5 de dezembro (noite) 

Construção da Imagem 

- FHC – 1994 – 1º turno - 7 de agosto (noite) 

Posicionamento e Construção da Imagem 

- FHC – 1994 - 1º turno – 11 de setembro (noite) 

Posicionamento e Plano Real 

- Lula – 03 de agosto 1994 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 19 de agosto 1994 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 7 de setembro 1994 – 1º turno (noite) 

Posicionamento e Construção da imagem 

- FHC – 18 de agosto 1998 – 1º turno (tarde) 

Formato “Talk Show” editado 

- FHC – 8 de setembro 1998 – 1º turno (noite) 

Meta – campanha e realizações 

- FHC – 12 de setembro 1998 – 1º turno (noite) 

Posicionamento - editado 
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- Lula – 18 de agosto 1998 – 1º turno (noite) 

Meta-campanha e construção da imagem 

- Lula – 15 de setembro – 1998 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 28 de setembro 1998 – 1º turno (tarde) 

Posic ionamento e Construção da Imagem 

- Lula – 9 de maio 2002 – 1º turno (noite) 

Pré – Campanha 

Construção da Imagem 

- Lula – 05 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 10 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 21 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Lula – 28 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Serra – 20 de agosto 2002 – 1º turno (noite) 

Posicionamento 

- Serra – 17 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Construção da Imagem 

- Serra – 19 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 

Ataque 

 

 O DOXA possuía 60 DVDs com todos os programas do período estudado. Sendo 

assim, definimos que a transcrição e análises efetuadas seriam dos melhores momentos das 

quatro campanhas, os jingles que marcaram a trajetória dos candidatos e daríamos enfoque 

especificamente na campanha de 2002 – ano em que a história política do Brasil toma 

outro rumo com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos 

Trabalhadores à Presidência da República do Brasil sobre o tucano José Serra.  

 Procuramos verificar a contextualização histórica do período, as estratégias de 

comunicação política utilizadas pelo candidato/partido e a trajetória durante a campanha 

eleitoral para a projeção em território nacional. 
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A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental foram instrumentos nesta tese a 

fim de delimitar os conceitos e teorias que norteiam o universo do marketing político. 

Dessa forma, adotadas na coleta de dados, de acordo com MARCONI & LAKATOS 

(1986, p.56-58), “a pesquisa bibliográfica é capaz de nos colocar em contato direto com 

tudo aquilo que foi escrito”; e a pesquisa documental, “os documentos, em geral, são todos 

os materiais escritos que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica 

e que ainda não foram elaborados”. 

Para a coleta de material, consultamos os acervos da Biblioteca da Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e 

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Além das 

bibliotecas, recorremos ao acervo do Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e 

Opinião Pública (DOXA) do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 

(IUPERJ). 

 Do ponto de vista metodológico, é importante salientar que realizamos  análise de 

conteúdo de uma amostragem de programas transcritos: os melhores momentos das 

campanhas de 1989, 1994, 1998 e, especificamente, de 2002 – segundo o material 

disponibilizado pelo DOXA –, além dos jingles que apresentam-se como peças importantes 

nesse contexto.  

Nas consultadas realizadas nas bibliotecas, verificamos que o referido assunto ainda 

é escasso, sendo que dissertações de mestrado e teses de doutorado começam a surgir no 

meio acadêmico. Entretanto, o IUPERJ/DOXA é um dos raros ins titutos que preservam a 

memória política brasileira na televisão, possibilitando aos pesquisadores uma análise mais 

ampla e minuciosa. 

No primeiro capítulo desta tese, abordamos os aspectos históricos, conceituais e 

práticos do marketing político e a sua inserção na televisão brasileira, a diferença entre 

marketing, marketing político e marketing eleitoral, imagem pública versus opinião púbica.  

Contudo, como o tema tem sido objeto de alguns estudos, a proposta consiste em 

proporcionar considerações sobre o universo em questão a fim de facilitar a compreensão 

no decorrer da leitura. 
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No segundo capítulo, a evolução do marketing político na televisão brasileira, a 

televisão como política midiática dos candidatos, a política construída por imagens e a 

propaganda eleitoral gratuita. 

 Já o terceiro capítulo retrata as campanhas presidenciais na televisão (1989 a 2002) 

inseridas no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – análise dos melhores momentos e 

jingles que fizeram parte desse contexto –, e, na segunda parte, as campanhas políticas 

presidenciais na TV especificamente em 2002. Em seguida, temos a conclusão, bibliografia 

e anexos.  

O marketing político e a televisão são objetos de análises através de livros, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, documentários, artigos científicos, entre 

outros. Conquanto estudar como a televisão, por conta do marketing político, passou a 

privilegiar pessoas e não partidos é questão, ainda, em aberto. 

Nesse sentido, falta ainda ao meio acadêmico exploração do tema, multidisciplinar 

por excelência, que combina termos distintos como, por exemplo, Marketing Eleitoral, 

Marketing Político, Publicidade Eleitoral, Propaganda Política, Imagem Pública, Opinião 

Pública e Televisão.  

Praticamente intocado no meio acadêmico, o tema é a razão da respectiva tese de 

doutorado, a qual relata, nos próximos capítulos, a evolução do marketing político na 

televisão brasileira. 
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CAPÍTULO I – MARKETING POLÍTICO 
 
 

Nesse capítulo abordamos os aspectos históricos, conceituais e práticos do 

marketing político e a sua inserção na televisão brasileira. 

Apesar do tema ser objeto de alguns estudos, a proposta deste é facilitar a 

compreensão no decorrer da leitura. Para isso, conceituamos marketing, marketing político 

e marketing eleitoral, imagem pública versus opinião púbica, além de iniciar com um breve 

histórico do marketing político na televisão. 

 

 
1.1. Marketing Político: breve histórico e abordagem conceitual na 

televisão. 

 

 Historicamente, o conceito de marketing político está relacionado ao poder e, de 

acordo com FIGUEIREDO (1994), a história do marketing político está inserida no 

contexto do desenvolvimento da propaganda. Por sua vez, a propaganda política era uma 

característica dos regimes autoritários e totalitários e, depois de 1945, as técnicas do 

totalitarismo foram substituídas pela persuasão. 

 O poder não se estabelece sem a comunicação, que provém à persuasão necessária e 

a subseqüente submissão de seus propósitos (BARROS: 2000, p.15).  Dessa forma, 

persuasão é indissociável da comunicação e o seu intuito é convencer as pessoas com 

razões sobre qualquer questão, porém, para chegar ao convencimento não é condição 

necessária o uso de argumentos verdadeiros. 

 A propaganda tem sua origem no período e hegemonia política e ideológica do 

catolicismo (GOMES, 1998). Na ocasião, o catolicismo estava ameaçado com o 

crescimento das idéias luteranas e em meio a crise gerada por questionamentos da 

sociedade.  

 O marketing político baseia-se em trabalhar a imagem do candidato e adequar as 

suas propostas ao anseio do eleitorado potencial. Nesse contexto, a televisão é o veículo de 

comunicação que proporciona maior visibilidade.    
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O candidato ao poder, deve conhecer seu eleitor, ter conhecimento dos seus anseios 

e necessidades, da realidade em que vive. Dessa forma, poderá elaborar estratégias de 

campanha para conquistar o voto.   

Segundo FIGUEIREDO (1994, p.24), o marketing político “é um conjunto de 

técnicas e procedimentos que tem como objetivos adequar um(a) candidato(a) ao seu 

eleitorado potencial, procurando fazê- lo, num primeiro momento, conhecido do maior 

número de eleitores possível e, em seguida, mostrando-o diferente de seus adversários, 

obviamente, melhor do que eles”. 

Em 1956, o marketing político já era ferramenta obrigatória para a campanha 

presidencial americana. Segundo DOMENACH (1963), um dos fatores dominantes do 

cenário político da primeira metade do século XX é a propaganda política. Foi por meio 

dela que os grandes acontecimentos ganharam dimensões ainda maiores, como, por 

exemplo, o fascismo e a revolução comunista, pois contaram com a presença maciça das 

pessoas, que ativamente participaram do processo. 

Ao completar seu pensamento, DOMENACH (1963) pondera que a propaganda 

política não é uma ciência condensável em fórmulas. A ponderação é perfeitamente 

aplicável a realidade política brasileira, pois, já se tentou padronizar as campanhas e não 

houve resultado positivo. 

 DOMENACH (1963, p. 82) propõe algumas regras da contrapropaganda, isto é, a 

propaganda de combate às teses do adversário: assinalar os temas do adversário; atacar os 

pontos fracos; jamais atacar frontalmente a propaganda adversária quando for poderosa; 

atacar e desconsiderar o adversário; colocar a propaganda do adversário em contradição 

com os fatos; ridicularizar o adversário; fazer predominar seu “clima de força”. 

Sem dúvida, a contrapropaganda é uma aliada dos candidatos e dos partidos nas 

disputas eleitorais e, atualmente, seu uso é indiscriminado, independente do assunto 

abordado pelos concorrentes, ou seja, perde-se tempo e oportunidade, para realçar as 

propostas de governo, pois esse espaço é ocupado para rebater as críticas. 

 Do ponto de vista psicológico e social, a propaganda política baseia-se no 

conhecimento da psicologia das massas e visa modificar as opiniões das pessoas. É uma 

tentativa de influenciar a opinião e a conduta da sociedade, de tal modo que as pessoas 

adotem uma opinião, uma conduta determinada. 
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Antigamente, as idéias políticas podiam ser expostas para um número restrito de 

pessoas, pois a participação no contexto político era pequena e descontínua. Contudo, 

atualmente, os políticos precisam do consentimento, e acima de tudo, do apoio dos 

eleitores. 

Com o avanço dos meios de comunicação, os políticos podem interagir e suas 

propostas devem ser do conhecimento de todos. Caso não haja interação e divulgação, o 

adversário certamente ocupará este espaço e, com certeza, plantará boatos sobre o 

concorrente. Quem aponta essa necessidade é BARTLETT (1963, p. 15), “Na atualidade 

uma ação rápida deve ser imediatamente justificada e exposta para as pessoas mais 

distantes, porque as notícias dele se propalam e as repercussões serão amplas e quase tão 

velozes com correr daqueles (os boatos)”. 

Dentro desta linha, algumas modalidades de propaganda são bem definidas e 

recebidas pelo público em geral, como, por exemplo, as campanhas eleitorais realizadas 

pelos candidatos – as quais têm como objetivo alcançar o maior número de votos possíveis. 

Numa sociedade de comunicação midiatizada, a política está muito presente, 

permeando as esferas econômicas e sociais e a propaganda é imprescindível.  

 Com a pluralidade de veículos de comunicação as possibilidades da difusão da 

propaganda ideológica aumentaram sobremaneira.    

Quem aponta o uso dos símbolos como armas propagandísticas é TCHAKHOTINE 

(1967, p. 257), “os símbolos transmitem os pensamentos e os sentimentos não somente de 

uma maneira fugaz e imediata, mas, também, de forma mais extensa no tempo e no 

espaço”. 

Em 1952, os republicanos – pela primeira vez – contratam uma agência de 

publicidade Batten, Barton, Durstin e Osborne (BBDO) para a realização de sua 

propaganda na televisão e, na época, foram acusados de tentar se vender como se vende um 

produto. Contudo, podemos dizer que hoje em dia as campanhas políticas – em sua maioria 

– se assemelham nesse ponto, pois os candidatos tentam (a qualquer preço) se vender 

(vender a sua imagem, etc.) com artifícios que vão de encontro ao eleitorado. 

O marketing político, em 1956, já era visto como uma ferramenta indispensável 

para a campanha presidencial americana. Nesse mesmo ano surgiu a publicidade negativa, 

ou seja, de ataque aos adversários, o que DOMENACH (1963), denomina de 

contrapropaganda.  
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Na Inglaterra, os conservadores recorreram aos serviços de uma agência de 

propaganda pela primeira vez em 1959 e na França, o primeiro candidato que contratou 

assessoria de uma empresa foi Leucanuet, em 1965 (FIGUEIREDO, 1994). 

Em 1960, a televisão passa a desempenhar um papel importante nas campanhas e o 

marketing político começa a ser trabalhado com mais seriedade e profissionalismo.  

Naquele mesmo ano e pela primeira vez, os americanos assistiram um debate de 

candidatos à Presidência da República pela televisão. O candidato John Kennedy foi 

assessorado por especialistas e as câmeras registraram a imagem de um jovem de boa 

aparência e confiante. Em contrapartida, o candidato Richard Nixon optou contar apenas 

com a sua intuição e, ao contrário de Kennedy, a sua aparência era abatida e tensa.  

           Na ocasião, os especialistas americanos concordaram em consenso que esse debate 

foi decisivo no direcionamento da campanha e, nesse sentido, fica nítida a particularidade 

da TV, ou seja, a importância dos quesitos aparência e exposição do plano de governo.  

No entanto, como aponta GARCIA (1982), há outro tipo de propaganda que é mais 

complexa: a propaganda ideológica. Sua função é incutir idéias e modificar as certezas 

adquiridas pelas pessoas. Ela foi empregada em todas as épocas conhecidas da história, 

pelos mais diversos grupos e líderes. Uma das formas de atuação é apresentar mensagens 

estratificadas, muitas vezes difusas. 

Ainda de acordo com a opinião de GARCIA (1982, p. 12) cotidianamente, muitas 

manifestações são desferidas contra as pessoas, e muitas vezes elas não se dão conta: 

Por toda parte e em todos os momentos são propagadas idéias que interferem nas opiniões 

das pessoas sem que elas se apercebam disso. Desse modo, são levadas a agir de uma ou 

outra forma que lhes é imposta, mas que parece por elas escolhidas livremente. Obrigadas a 

conhecer a realidade somente naqueles aspectos que tenham sido previamente permitidos e 

liberados, acabam tão envolvidas, que não têm outra alternativa senão a de pensar e agir de 

acordo com o que pretendem delas. 

 

O desenvolvimento da dimensão ideológica da política é a principal tradição 

marxista que funde a ideologia com a política, não como uma união estável, mas sim, como 

uma expressão concreta da política em movimento, valendo-se dos jornais, dos partidos 

políticos, editoras, entre outros meios de difusão da cultura ideológica. 

 

 



  21  

  

Segundo GARCIA (1982, p. 25) somente com caminhos bem traçados é que as 

massas adquirem consciência: 

Em outras palavras, é preciso que a classe adquira consciência das suas reais condições de 

existência e das possibilidades de mudança ou da necessidade de manutenção dessas 

mesmas condições. Essa consciência nada mais é que um conjunto de idéias a respeito da 

realidade social, ou seja, uma ideologia . 

 

Dentro da lógica do pensamento do autor, três tipos básicos de idéias afloram: 

representação concerne às idéias da realidade em si, ou seja, a divisão de classes; valores 

mostram como deve ser a realidade: sem divisões de classes e sem exploração, caso 

contrário tudo permanece como está; normas mostram como a realidade pode ser 

modificada, por exemplo, votar em um candidato que tenha planos para tornar a sociedade 

mais igualitária. 

No entanto, essas idéias ficaram mais no plano econômico, como as reivindicações 

salariais, num plano puramente sindical, sem, contudo, atingir a consciência política. Para 

GARCIA (1982, p. 26), “uma ideologia nunca surge, ao mesmo tempo, para todos os 

membros de uma determinada classe. Geralmente são apenas uns poucos, um pequeno 

grupo que consegue adquirir consciência e visualizar um quadro completo da sua 

realidade”. 

É justamente nesse descompasso que a propaganda política desenvolve-se, 

passando do caráter de conscientização para o de mistificação, manipulação e engano. 

Através dos conceitos de universalização e transferênc ia propostas pelos emissores, a 

propaganda ideológica age diretamente nos receptores, ou seja, pela universalização das 

idéias particulares de uma classe e são apresentadas como sendo amplamente favoráveis à 

maioria.  

A propaganda política (ou ideológica), é latente e os reais objetivos das 

informações são deturpados. Nesse sentido, ambos os conceitos passam um sentido de 

igualdade, ou seja, as medidas governamentais beneficiam todos. 

A propaganda eleitoral é uma ferramenta que visa influenciar a opinião pública 

objetivando o voto e, nesse contexto, deve promover a fusão da ideologia e da política. 
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Para MALANGA (1979), a propaganda é o conjunto de técnicas de ação individual 

utilizadas no sentido de promover a adesão a um dado sistema ideológico, seja ele político, 

social ou econômico. Nesse sentido, a propaganda eleitoral é responsável pela divulgação 

de uma idéia com um objetivo evidente e, em seguida, visa atingir os grupos sociais e as 

classes profissionais.  

Em outro viés, MANHANELLI (1992, p.41) enfatiza que os políticos brasileiros 

não sabem utilizar a propaganda eleitoral, pois não trabalham para servir a população, mas 

sim, para servir-se dela: 

Em nosso país, tudo indica que por muito tempo a propaganda eleitoral ainda vai ser mal 

utilizada, ou utilizada apenas como forma de convencimento através do “bourrage crâne” 

(método de convencer mediante argumentos falsos), e não como forma de cooptação de 

votos através do real atendimento dos anseios populares. 

 

Lentamente o Brasil começa a conjugar o significado de democracia, não no sentido 

da distribuição eqüitativa do poder, mesmo porque estamos longe disso, mas no desejo de 

formar um governo que atenda os anseios populares, menos corrupto e abusivo. Nesse 

sentido, MANHANELLI (1992, p.42) fala que se os políticos continuarem demagogos a 

propaganda eleitoral perderá sua função, “Nestas condições, a propaganda eleitoral vem 

sendo usada para gerar na massa o respaldo de suas esperanças e anseios, baseando as 

campanhas eleitorais, no ‘bourrage crâne’, método que vem caindo no descrédito popular 

pelo seu uso abusivo”. 

Dentro dessa perspectiva os candidatos devem formar suas plataformas políticas 

para captar os anseios, necessidades e desejos da população e através deles sedimentar um 

programa eleitoral comprometendo-se, após a eleição, cumpri- lo ou pelo menos atender em 

parte o prometido durante a campanha eleitoral, para não chegar no que MANHANELLI 

(1992) chama de “descrédito político de forma irreversível”. 

De um lado apresentam-se os cidadãos de todas as idades, classes sociais e dos 

vários setores da atividade econômica  desinteressados por política e, de outro lado, está 

uma massa sedenta por informações, quer sejam reais ou ilusórias, como relata 

MANHANELLI (1992, p.42): 
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Não só no Brasil, mas também em todos os países em que tais fenômenos ocorrem, a 

desarticulação dos quadros políticos, o progresso dos meios de comunicação, a formação de 

aglomerados urbanos, a insegurança da condição industrial e as ameaças de crise são 

fatores que estão propiciando o aparecimento de massas ávidas de informações, 

influenciáveis e suscetíveis de reações coletivas. Ao mesmo tempo, a propaganda de cunho 

político, aliada às mais recentes técnicas de difusão, fornece os meios para se agir imediata 

e simultaneamente sobre as massas.     

 

Dentro das campanhas eleitorais a verdadeira propaganda eleitoral é aquela que 

aplica toda a espécie de tática, criatividade e conhecimento sobre as pessoas, sociedade e 

grupos. A propaganda eleitoral não tem limites quando trabalhada com criatividade e 

flexibilidade.  

O marketing político está inserido no universo político e a mídia televisão é uma 

ferramenta que legitima a democracia. A política contemporânea, inclusive a brasileira, 

caracteriza-se por mudanças, da exclusão das maiorias no século XIX, para a inclusão total 

no sistema político e eleitoral, embora com participação parcial no debate público.  

A televisão é considerada o meio de comunicação de massa que detém maior poder 

de persuasão. Sendo assim, é correto responsabilizar esse veículo pelas vitórias e derrotas 

dos candidatos ao poder?  

O marketing político via televisão potencializa o poder político de pessoas em 

detrimento dos partidos. Comunicação e TV versus política altera o jogo democrático, às 

vezes, aperfeiçoa, mas em outras deforma. 

Segundo SANT’ANNA (1998, p. 219), “a TV é o veículo que tem todas as 

condições para assumir uma posição de proeminência nacional como meio de comunicação 

de massa – seja por força das suas próprias virtudes técnicas, artísticas, comerciais e 

sociais, seja pela incapacidade e limitações naturais que os outros meios têm”.  

 A TV reúne as vantagens do rádio e o apelo visual. Ao som juntou-se a imagem em 

movimento e, ao contrário do rádio, a TV torna-se o foco exclusivo das atenções, pois 

exige olhos e ouvidos. 

 Desde a assertiva de McLUHAN (1967), a TV é o veículo mais completo e 

fascinante do que o rádio e, ao reportar um acontecimento, é muito mais real e convincente 

do que o jornal ou a revista. 
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A disputa política nas democracias modernas está mediada pelas novas tecnologias 

da comunicação, com grande destaque para a televisão. Toda a construção do cenário 

político obedece aos resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa e os profissionais 

envolvidos nas campanhas políticas se encarregam de fazer, muitas vezes, o milagre da 

transformação. 

 Conforme SANT’ANNA (1998), a televisão, como veículo de publicidade, tem 

grande vantagem de poder apresentar, junto com a mensagem falada (inclusive com o 

auxílio de música e efeitos sonoros), o produto, sua embalagem e sua marca, o que pode 

ser de influência decisiva na compra. Sobretudo, ajuda a gravá- los melhor na mente.  

 Partindo para o conceito de marketing eleitoral, na visão de GOMES (2000), trata-

se de uma estratégia voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido e/ou 

candidato vencer uma determinada eleição.  

 O marketing eleitoral reflete o período político, ou seja, é utilizado quando ocorre 

uma disputa política num determinado momento da vida política do país. 

 Após definir o principal foco da campanha, o marketing eleitoral faz a mediação 

entre o candidato/partido e eleitor. De acordo com a definição de FIGUEIREDO (1994), é 

um conjunto de técnicas e procedimentos, que tem como objetivos adequar um candidato 

ao seu eleitorado potenc ial, procurando fazê- lo conhecido do maior número de eleitores 

possíveis e, em seguida, mostrando-o melhor do que os seus adversários. 

Partindo para outro viés, a opinião pública é semelhante a uma corrente de vozes e, 

segundo FARHAT (1992), além do papel avalista da televisão, é preciso associar a 

importância da comunicação interpessoal e de grupo como valores determinantes para a 

formação da opinião pública. 
Durante os séculos XIX e XX mudou-se o paradigma de opinião pública. Hoje em 

dia, a luta é para dominar um dos conjuntos das técnicas de formação da opinião pública: 

os meios de comunicação, especificamente, a televisão. Para AUGRAS (1978), o objetivo 

é persuadir o indivíduo. 

  Uma boa imagem pública é fator determinante na obtenção do consentimento da 

opinião pública. Através do marketing político reforçado e potencializado pelos meios de 

comunicação de massa, sobretudo com a televisão, os políticos querem sedimentar sua 

imagem pública na sociedade. 
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Segundo FARHAT (1992, p. 7), “imagem é tudo, pois facilitará ou dificultará o 

entendimento e aceitação de propostas, por exemplo, no campo político. A imagem é ainda 

mais importante em vista do fato de que, no mundo das relações sociais, toda a mensagem 

envolve um convite à ação. Aceitar uma nova idéia política. Votar em determinado 

candidato”.  
O entrelaçamento entre marketing político, televisão e democracia fez surgir, na 

área acadêmica, sobretudo nos cursos de pós-graduação em Comunicação Social, uma 

linha de pesquisa que engloba a interface entre a comunicação e política. Campo este que 

intensifica as propostas de estudo do passado e do presente. 

Há cerca de 25 anos surgia a denominação ‘marketing político’ e, desde então, 

enormes mudanças ocorreram. Mudou a política, mudaram os políticos e os eleitores. Nas 

palavras de SANTA RITA (2001), “assisti a grande mudança que ocorreu no período. Uma 

evolução, sem dúvida, que vem mexendo com a cabeça de eleitores e de 

políticos/candidatos. Vem alterando, inclusive, o curso da própria história do Brasil”. 

A política é midiatizada. Os candidatos são produtos criados e moldados pelos 

meios de comunicação de massa e dentro do campo social cumprem papéis sociais 

determinados, ou seja, disputam posições e compartilham afinidades e valores comuns, os 

quais dão forma e sedimentam os campos sociais. Nesse sentido, três aspectos destacam-se: 

o caráter, a ampliação da dimensão pública e a representação como suporte para conceber a 

política na democracia moderna. A cidadania foi conquista dos homens na sociedade e 

todos podem participar. A ampliação da dimensão pública precisa ser compartilhada e, com 

isso, cresce a importância da opinião pública na formação das deliberações políticas. Sendo 

assim, as eleições periódicas são fundamentais no processo político. (RUBIM, 2000) 

A televisão e o marketing político permitem a junção das três vertentes, agrega a 

maioria, comunga a gestão pública e são o suporte para conferir legitimidade a democracia 

que se consolida e se fortalece com os pleitos. 

Os meios de comunicação, especificamente a televisão, provocaram profunda 

transformação no jogo político – desde os políticos, passando pelas eleições, até a própria 

gestão. 

De acordo com MENDONÇA (2001), de uns anos pra cá, os políticos brasileiros 

começaram, finalmente, a entender que, depois da televisão a campanha política passou a 

ser outra coisa, diferente do que era antes.                                                                                                                                                      
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Segundo RUBIM (2000), o novo mundo se caracteriza pelo predomínio da imagem 

sobre a palavra, do inteligível, da percepção sobre o conceito, da capacidade de ver sobre a 

capacidade de pensar. Essa mutação torna o homem dependente do vídeo e de dispositivos 

afins, como as sondagens de opinião, fazendo regredir a política. Com a racionalidade 

solapada e a emoção exacerbada, a política governa pelas simpatias. 

O marketing político e o profissional da área não são intrusos nos processos 

políticos, mas fazem parte do processo de desenvolvimento pelo qual passa a sociedade. 

Sua presença na disputa política começou de forma sistemática depois da segunda metade 

do século XIX dentro do Partido Republicano Paulista.  

De acordo com SANTA RITA (2001), marketing político não é propaganda, nem é 

jornalismo. O que quer dizer que um publicitário, ou um repórter, não são necessariamente 

as melhores indicações para dirigir uma campanha. A atividade é nova no Brasil, ainda não 

está devidamente decodificada. Precisa encontrar suas posturas e parâmetros. 

Inúmeros estudos mostram que ao contrário do que ocorria no final do século XIX e 

início do XX, a identificação partidária vem perdendo importância como determinante de 

voto. A população atualmente releva a posição partidária nas eleições. 

No pensamento de TORQUATO (2002), o foco deve ser o candidato, por isso, a 

comunicação deve centrar-se no candidato e não no partido, sem esquecer, que o partido é 

importante para efeito de composição eleitoral, de coligação, de aliança, de posicionamento 

da chapa. Mas a comunicação deve ser focada no candidato, cuja imagem deve prevalecer 

sobre a imagem do partido. 

Em marketing, a palavra produto significa mais do que bem, serviço ou idéia. O 

produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, aquisição, uso ou 

consumo para satisfazer um desejo ou necessidade. O valor de um produto está na 

capacidade que ele tem de ajudar a satisfazer as necessidades do usuário. As pessoas não 

pensam somente no produto, mas na satisfação que ele oferece. 

No marketing político o produto é o candidato, que precisa vender sua imagem ao 

eleitor e buscar através das pesquisas de mercado moldar seu perfil para atender as 

expectativas. 

Geralmente os cidadãos assumem uma posição em relação a um determinado 

assunto, tema e candidato e, dessa forma, tendem a votar de acordo com as suas 

preferências. Nesse cenário, o marketing político procura dar visibilidade ao conteúdo 

programático e aos políticos.  
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A imagem do candidato é extremamente importante nesse novo momento da 

política, pois é o político que irá atrair ou perder votos. Outra realidade a ser levada em 

consideração é o meio televisivo como suporte principal para obter informações e vice-

versa. 

Como elemento definidor do voto, muitos eleitores baseiam-se nas suas 

preferências pessoais, ou seja, no candidato cujo discurso se aproxima mais dos seus 

desejos. 

Sendo assim, o marketing político destaca a personalidade e muito pouco os pontos 

do programa de governo. Em suma, o voto é vinculado à imagem.  

O marketing político na televisão aborda dois pontos principais: qualidades pessoais 

e capacidade/experiência. Dessa forma, molda o programa dos candidatos de acordo com o 

padrão comercial, isto é, telejornais, entrevistas, debates e comentários, que personalizam 

os candidatos de acordo com padrões impostos pela sociedade. Nesse contexto, dois fatores 

pesam: a reação de eleitores aos candidatos e a perda da identificação partidária. 

Desde 1950, a televisão firmou-se como o maior veículo de comunicação de massa 

do Brasil. Das dificuldades técnicas e de pessoal, improviso, entre outros, a TV passou a 

ser um dos maiores e mais profissionais canais de comunicação (situação semelhante ao 

marketing político). 

Com o advento da televisão e seu rápido espraiamento pelo mundo, o marketing 

político profissionalizou-se. Entretanto, os objetivos da mídia e política permanecem, mas 

as técnicas se transformaram acompanhando as evoluções tecnológicas.  

Desde o século XIX, os governos monárquico e republicano empregaram ações 

para reforçar sua imagem pública e trabalhar com a opinião pública – nos dias de hoje, 

essas ações são denominadas de marketing político. 

A cada dia surgem técnicas inovadoras, mas, temos exemplos de ex-presidentes 

como Prudente de Morais (1894-1898) que não descuidava da imagem pessoal durante as 

campanhas e inaugurou o estilo empreendedor. 

 É inevitável descrever o processo do marketing político sem duas perguntas óbvias: 

qual seu objetivo? Para que, afinal, serve? Nesse processo, a mídia, sobretudo a televisão, e 

as estratégias de marketing político são instrumentos de poder. 

 Para MENDONÇA (2001), na campanha não pode descuidar em momento algum, 

do delicado jogo que se estabelece, na produção de suas mensagens, entre a forma e o 

conteúdo. Marketing político é conteúdo. E a propaganda política é a forma.  
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Dentro desse contexto, aplica-se o princípio básico da comunicação: a comunicação 

não é o que a gente diz, mas sim o que os outros entendem. Na sociedade contemporânea, 

com a disseminação da democracia massiva, a política se concretizou pela mediação 

comunicacional (MENDONÇA, 2001). 

 Atualmente, a televisão é o suporte do processo político, principalmente em países 

em desenvolvimento onde parcela considerável da população informa-se através desse 

veículo.  

Nos dias de hoje deveria acontecer como no passado, época a qual o povo falava a 

língua do povo e o político falava o dialeto dos nobres, dos palácios, da burocracia. 

Contudo, com a democracia, a política ultrapassa os limites do Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

 De acordo com MENDONÇA (2001), o marketing político determina, por exemplo, 

o caráter da mensagem que a propaganda política deve ter e o público a ser atingido, 

porém, cabe a propaganda dar forma à mensagem com habilidade, para que ela seja capaz 

de chamar a atenção do eleitor de maneira clara e objetiva. 

O instrumental eletrônico de comunicação junto com as ações de marketing político 

ajuda a homogeneizar a linguagem, isto é, a TV é o um instrumento de comunicação para 

que todo mundo fale a mesma língua.  

Nos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, a televisão é responsável por 

alguns fatores, a saber: integração de todo o território nacional e, por conseguinte, o de 

órgão normativo, determinando o nível de apatia e euforia, ordem e desordem etc., 

mudança e controle no desenvolvimento societário e nos valores da cultura de massa; 

motivar a participação popular nos processos democráticos, persuadir e modificar a opinião 

pública e influir no comportamento eleitoral e político.  

Na televisão, o marketing político produz não só personagens com poder, mas 

possibilitou o aparecimento de uma nova forma de política, com dimensão pública 

diferente da antiga maneira de fazer política: a política midiática. 

MENDONÇA (2001) diz que como regra básica e geral, nunca se deve esquecer de 

que tudo na TV é informação. O que conta não é só o texto, mas o corpo de quem está ali, 

enviando as mensagens. Contam o timbre da voz, a entonação, as pausas, o olhar, os 

gestos, a roupa, o corte do cabelo e até um simples piscar de olhos. 

 

 



  29  

  

De certo modo, o marketing político ao popularizar a política e condensá-la em 

fórmulas prontas, obscureceu e inviabilizou a transparência exigida no debate público. A 

real dimensão entre possível e viável se contrapõe à edição de imagens e propostas.  

A campanha política é considerada profissional com a utilização de recursos de 

marketing político aliados aos meios de comunicação e, com altíssimos investimentos na 

campanha eleitoral, a realidade política brasileira é um mercado convidativo a inúmeros 

patrocinadores (FIGUEIREDO, 1994). 

Segundo a GT Marketing e Comunicação23, empresa de consultoria especializada 

na área, o total geral que pode ter sido movimentado nas eleições de 2002, oficiais e não 

oficiais, quando foram eleitos presidente, governadores, deputados estaduais e federais e 

senadores, chega aos inacreditáveis R$ 5 bilhões, algo em torno de 1% do PIB (Produto 

Interno Bruto).   

Alguns fatores justificam o valor gasto como, por exemplo, dimensão continental 

do País, início precoce das campanhas, contratação de profissionais, elevado custo de 

produção e veiculação na TV, permanentes pesquisas quantitativas e qualitativas que 

norteiam a direção da campanha, entre outros. 

O objetivo do candidato é conquistar os eleitores e, dentro dessa realidade, 

acompanha as tendências do eleitorado orientado pelas informações coletadas pelas 

pesquisas de opinião e, assim, a campanha é planejada e estratégias são trabalhadas de 

acordo com o cargo pretendido.      

SANTA RITA (2001) comenta que ganhar uma eleição ganha é tarefa 

razoavelmente fácil. Assim como perder uma eleição perdida. Terrível é perder uma 

eleição que um dia esteve ganha. No entanto, não é só de glórias que o marketing político 

vive. Os erros se multiplicam pelo Brasil, derruba os favoritos, abre espaço para azarões e 

cria situações inusitadas.  

 Foi no século XIX, que os meios de comunicação configuraram-se como um espaço 

onde o poder político opera e reconhece-se. Pela ausência de conflito, o interesse, a 

princípio distinto, fez uma simbiose quase perfeita e a essencial tensão esperada tornou-se 

cumplicidade. 

 

                                                                 
2 A Gaudêncio Torquato Marketing e Comunicação pertence a Gaudêncio Torquato, um dos pioneiros e maiores 
especialistas brasileiro em marketing político e eleitoral. Jornalista, professor (aposentado) da USP é, 
atualmente, consultor político.  
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A televisão brasileira começou em 1950, em São Paulo, com o pioneirismo de Assis 

Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados – maior conglomerado de 

comunicação do período. O Brasil foi o primeiro país da América Latina e quarto do 

mundo a ter um canal de televisão.  

No início da televisão, criou-se o hábito de assistir os programas em família, com 

programação e horários estratégicos que se reforçavam mutuamente e garantia a fidelidade 

do público. Contribuía também, para elevar os índices de audiência. 

Na visão de BORELLI e PRIOLLI (2000), dois momentos foram significativos para 

a história da televisão no Brasil: fim da Rede Excelsior (1969)32e da TV Tupi (1980)43. 

Nessas duas décadas, a Rede Globo consolida seu quase monopólio produzindo, 

prioritariamente, telenovelas, telejornais e alcançando elevados índices de audiência.  

Outro fator importante na televisão é a pesquisa. Desde a sua inauguração a Rede 

Globo vale-se dela para definir seu público-alvo e trabalhar segundo os dados estatísticos. 

Essa foi uma medida importada dos EUA, graças a parceria com o grupo norte-americano 

Time-Life.  

Assim como na televisão, um dos processos do marketing político americano que se 

incorporou em definitivo às disputas brasileiras foram as pesquisas. No Brasil, inicialmente 

as pesquisas de opinião/eleitoral foram mal utilizadas, entretanto, hoje em dia são o 

termômetro indispensável para balizar a fala, postura e programas dos candidatos.  

Segundo FIGUEIREDO (1985), a pesquisa detecta uma preferência, os anseios da 

população, porém, faz-se necessário transformar as manifestações em conclusões, 

posicionando o candidato em relação à solução dos problemas que foram levantados.  

Para que as estratégias de marketing político sejam utilizadas com sucesso, é 

imprescindível contar com a colaboração do político e a sua participação tem que ser pró-

ativa (fornecer dados, participar do processo, ouvir conselhos dos profissionais, sobretudo 

sobre pesquisas e televisão). 

Na maioria das vezes, os políticos entendem de política, mas pouco de comunicação 

- principalmente de televisão. Sendo assim, deveriam assimilar primeiro e falar depois.  

 

 

                                                                 
3 A TV Excelsior pertencia ao grupo Simonsen. 
4 A TV Tupi pertencia aos Diários Associados. 
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Na visão de FIGUEIREDO (2000), as pesquisas qualitativas são importantíssimas 

na definição das linhas de campanha dos candidatos, pois permitem estudar os candidatos 

e, dessa forma, construir os programas de televisão para o Horário Eleitoral Gratuito de 

Propaganda. 

Já as pesquisas quantitativas fornecem dados importantes aos profissionais da 

campanha e são fundamentais para acompanhar a corrida eleitoral. Uma informação de 

vital importância captada pelas pesquisas de opinião é o grau de oposicionismo do 

eleitorado.   

O marketing político começava a engatinhar e a preocupação dos profissionais 

especializados na área é adaptar o discurso do candidato às especificidades da televisão - 

vender uma idéia de cada vez e combater as teses do adversário, atentando-se, inclusive, as 

situações imprevisíveis. 

É importante destacarmos que na década de sessenta os spots54começam a ser 

utilizados nas campanhas. Os comerciais de curta duração aparecem como estratégia 

política. Como aponta GOMES (2000), embora não se posicione contra adverte: 

Embora boa parte dos brasileiros faça, e isto, sem dúvida pela forma como vem sendo 

utilizado: massificada e saturativamente, geralmente com um produto de qualidade 

duvidosa que não consegue, por mais que o cidadão comum se esforce, atrair sua atenção e, 

quanto mais, mantê-lo motivado durante aquele horário.  

 

Em 1960, os americanos assistiram, pela primeira vez, a uma série de debate dos 

candidatos à Presidência pela televisão. John Kennedy, telegênico, marqueteiro intuitivo e 

bem preparado por especialistas para debater na TV, enquanto Richard Nixon, tinha 

péssima imagem na televisão e preferiu confiar na sua intuição.  

No primeiro debate, de uma série de quatro, viu-se diante das câmeras um Kennedy 

jovem, corado, sorridente e confiante contra um Nixon abatido e tenso. Todos os analistas 

americanos concordam que esse primeiro encontro foi decisivo para o rumo da campanha.  

 

 

 

 

                                                                 
5 O criador dos spots eleitorais foi o norte-americano Rooser Reeves, que achava que os comerciais curtos 
atingiria muito mais pessoas, pela rapidez, pois nos com programas maiores a chance de dispersão do público era 
maior.    
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    Na opinião de FIGUEIREDO (1985), o posicionamento do candidato é 

fundamental. Existem anseios, desejos, expectativas, que devem ser levantados através de 

pesquisas sérias, a serem atendidos para qualquer eleitorado. Pautar o candidato dentro 

dessas expectativas é o ponto-chave da questão. 

Pode-se então, perceber a particularidade da TV (aparência e apresentação das 

idéias dos candidatos), pois enquanto os telespectadores davam vitória a Kennedy, os 

ouvintes das rádios preferiam Nixon, justificando que seus argumentos eram melhores 

(FIGUEIREDO, 1985). 

Esse pleito abriu um precedente muito explorado pelo atual marketing político na 

mídia, principalmente na televisão – onde o espaço obtido é medido por palavras e 

imagens. O responsável por essa nova vertente foi Joe Napolitan.654 

Antigamente, os candidatos impunham suas idéias à sociedade e divulgavam 

unicamente os seus interesses, planos de governo. Utilizavam-se de princípios básicos de 

divulgação para implantar sua campanha, fazendo o que eles próprios ou os profissionais 

envolvidos achavam que seria o melhor. Porém, muitas vezes, isso gerava 

descontentamento da maioria da população.  

Na era moderna, os políticos perceberam que a propaga nda pode minimizar as 

reações populares e despertar maior atenção para suas ações, divulgando o benefício da 

ação social proposta. Contudo, a propaganda em si não era suficiente para fazer com que as 

pessoas aceitassem as ações sociais como atendimento de suas necessidades e desejos.   

Dessa forma, surgiu o conceito ‘marketing eleitoral’, para o qual é necessário 

conhecer o que a população precisa ou deseja, para depois implementar ações sociais 

capazes de atender ou de minimizar estes anseios, adequando-os aos interesses do 

candidato. 

No Brasil, segundo FIGUEIREDO (1994), o marketing político é geralmente 

associado à propaganda propriamente dita (horário gratuito na TV) e essa ferramenta a 

nível profissional é um fenômeno recente. 

 

 

                                                                 
6 Joe Napolitan foi um dos principais marqueteiros dos EUA. Ganhou notoriedade ao assessorar o ex-presidente 
John Kennedy nas eleições de 1960. Trabalhou somente para os liberais do Partido democrata e preferia ser  
chamado de especialista em comunicação pública. Colaborou em mais de 200 campanhas e ganhou 170. 
Percebeu, de início, a importância da televisão na decisão das eleições. 
8 De acordo com GOMES (2000), a publicidade eleitoral qualifica os esforços planejados de comunicação 
persuasiva (spot para rádio ou televisão, outdoor, adesivos para carros etc.) para arrecadar votos. 
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Devido às descontinuidades do regime democrático, a sua utilização do marketing 

político foi retardada, vindo a ser utilizado com maior rigor a partir das eleições 

majoritárias de 1982. 

No início, os políticos desconfiavam da presença de uma figura estranha ao meio, 

pois nas suas visões a experiência seria a melhor conselheira e definiria as estratégias. 

Paulatinamente, essa barreira foi quebrada. Hoje, políticos e marqueteiros convergem, não 

se excluem. 

O marketing político tem como essência destacar as qualidades do candidato, 

direcionando estratégias no sentido de alcançar o eleitorado que mais se identifique com 

estas qualidades, e, por outro lado, amenizar as deficiências que o candidato possua. 

Marketing político implica conhecer o que o eleitorado, a sociedade, necessita ou 

deseja; implica estudar suas preferências e, além disso, persuadi- los pela propaganda 

política75ou pela publicidade eleitoral.86 

Na política é a pesquisa eleitoral que conhece as tendências do eleitor em tudo o 

que possa interferir direta ou indiretamente no seu voto. No planejamento molda-se o 

candidato às necessidades e desejos do consumidor. Na determinação procura-se adequar 

as propostas e seus custos sociais. Na propaganda, na promoção e na distribuição têm por 

objetivo tornar o candidato ou partido conhecido.   

O marketing político é uma técnica adotada nas democracias e aos poucos vem 

substituindo os demais métodos. Antigamente as campanhas políticas eram constituídas 

pelas propostas políticas, porém, atualmente, o que conta é a imagem construída no 

decorrer da vida política e durante as campanhas, ou seja, o marketing é a ferramenta 

fundamental. Esse processo comunicacional é próprio das sociedades de massa, em 

particular dos meios eletrônicos, sobre as relações interpessoais diretas e associativas. O 

símbolo desse império da mídia sobre a vida talvez tenha sua síntese no exemplo da família 

onde seus membros praticamente não falam entre si, mas assistem os mesmos programas 

de TV e mantém sua unidade através disso.  

 

 

_______________________ 
7 Segundo GOMES (2000), propaganda política é outro esforço de comunicação persuasiva, que visa conquistar 
militantes, simpatizantes ou adepto a um determinado partido político ou, então, a adesão a alguma ação que o 
candidato ou partido deve tomar. 
8 De acordo com GOMES (2000), a publicidade eleitoral qualifica os esforços planejados de comunicação 
persuasiva (spot para rádio ou televisão, outdoor, adesivos para carros etc.) para arrecadar votos. 
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A importância do marketing político nos processos eleitorais resulta dessa realidade 

em que as pessoas passam mais tempo ouvindo o que é dito no rádio ou na TV do que a si 

próprias e suas relações de convivência. 

Pela sua experiência, MENDONÇA (2001) relata que um texto para a televisão é 

um texto para ser dito, falado. Não é para ser lido, como num livro. A palavra possui pesos 

e virtudes diferentes numa fala.  

Na televisão, as pessoas e/ou candidatos são vistos e ouvidos simultaneamente. A 

gestualidade é capaz de reforçar o discurso e, segundo RUBIM (1994), o marketing 

político e a televisão criam uma dimensão simbólica a qual é alimentada por intensa 

manipulação de tecnologias e pela multiplicidade de estratégias de enunciação. A dimensão 

pública, sempre e necessariamente habitada por imagens visuais e sociais, altera de modo 

significativo o estar e o ser humano no mundo contemporâneo.   

A sociedade contemporânea é mediada pelas imagens e a maioria edifica a 

realidade a partir do que vê na televisão. Sendo assim, a televisão é um fator ímpar dentro 

do processo político. Se associarmos a política, a televisão e o marketing político 

estaremos redemocratizando as massas, ampliando a participação de inúmeros segmentos 

sociais, econômicos, culturais entre outros. 

A expansão da atividade política na democracia fez emergir a compreensão de que 

as relações de poder ultrapassam as esferas constituídas. Com a televisão, as relações de 

poder entre partido e sociedade civil entraram em declínio, pois, se bem trabalhadas, as 

técnicas de convencimento e persuasão – propriamente o marketing político – impulsionam 

e orientam a massa. 

Os dados e as perspectivas do universo político é que a publicidade, a propaganda e 

o marketing político estarão, cada vez mais, definitivamente presentes nesse contexto. 

Cabe duas questões: onde opera o poder do marketing político? A televisão é apenas um 

canal?    

Segundo BERLO (1972), como forma de relacionamento, o marketing político e 

suas práticas passam a ser objeto das ciências humanas e sociais, e em especial da 

comunicação. A comunicação, como um campo acadêmico eminentemente interdisciplinar 

e como área de práticas sociais, privilegia o estudo da informação, da persuasão, do 

divertissement e da educação. 
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Os políticos e os partidos através do marketing político e da televisão buscam na 

sociedade o consentimento da opinião pública para ampliar a sua representação. Por sua 

vez, a sociedade é marcada por contradições e conflitos. 

 O marketing político não se ausenta das críticas e, nesse sentido, dois fatores são 

levados em consideração: a forma se sobrepõe ao conteúdo e a espetacularização política 

descaracteriza a democracia. 

 Desde a Grécia, com Aristóteles, no século III a.C., o discurso político era baseado 

ou moldado na forma da retórica. Já o caráter espetacular é inerente à própria televisão, 

onde tudo é grandioso para atender as exigências do público. Por que na política seria 

diferente? 

 Porém, duas questões necessitam ser discutidas e pensadas no meio político e 

público: como estabelecer padrões para a convivência com o marketing político, em 

patamares necessários, justo e democrático? A televisão é uma realidade no universo 

político, mas deve colocar a política como debate público para a reconstrução da sociedade 

e da própria realidade do marketing político? 

O marketing político nasce na sociedade democrática, onde estão constituídas as 

forças políticas de situação e oposição e, nesse sentido, conseguir a simpatia pública é um 

fator de extrema importância para se obter sucesso. 

Na era da videopolítica (SARTORI, 1989), é possível inserir políticos de fora dos 

tradicionais centros, contudo, outra conseqüência é a desestrutura partidária.  

Numa sociedade mediada por imagens, o marketing político e a televisão devem 

acionar situações inerentes aos seres humanos: emoções, sentimentos, preconceitos, 

virtudes, defeitos, entre outros. Contudo, a regra é simplificação. 

 Para atingir corações e mentes com desejos, aspirações e vontades, os políticos 

valem-se das técnicas do marketing político e, em última instância, conquistam o voto. 

A televisão permite o aparecimento de candidatos suprapartidários, ou seja, que 

independem da estrutura montada pelos partidos no aspecto midiático. Antes do fenômeno 

televisivo, o partido montava o diálogo entre político e sociedade.  

O marketing político via televisão potencializa o poder político de pessoas em 

detrimento a partidos.  
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Segundo SANT’ANNA (1998) a televisão é o veículo que tem todas as condições 

para assumir uma posição de proeminência nacional como meio de comunicação de massa 

- seja por força das suas próprias virtudes técnicas, artísticas, comerciais e sociais, seja pela 

incapacidade e limitações naturais que os outros meios têm. Ainda conforme o autor, “a 

televisão reúne às vantagens do rádio e o apelo visual e, com isso, torna-se o foco 

exclusivo das atenções, pois exige olhos e ouvidos. Ao som juntou-se a imagem em 

movimento. Ao contrário do rádio, que muitas vezes serve de segundo plano para o ouvinte 

ler o jornal ou realizar outras tarefas”. Continuando, SANT’ANNA relata que a televisão é 

o veículo mais completo e fascinante e, ao reportar um acontecimento, é muito mais real e 

convincente do outro meio. A TV pode muito, mas não pode tudo. Nenhum profissional de 

televisão domina todas as correntes, assim como ninguém na sociedade pode fazê- lo. São 

considerações, feeling, pesquisas, experiência e talento que levam as emissoras a pautarem 

os seus temas com base em doses maiores ou menores de cada corrente e submetê-los ao 

público e ao mercado, que descartarão os excessos e premiarão os acertos. Quando a 

identidade é estabelecida, o sucesso é automático. Quando não se estabelece, os 

telespectadores mudam de canal. É uma eleição direta permanente.  

  

Na visão de MATTOS (1994, p. 16): 

Assim, os indicadores para avaliar o efeito de uma campanha na tomada de decisões 

políticas não se restringem apenas aos níveis de exposição e de atenção à mídia para evento 

particular, mas também ao fator acumulativo, constituído pela exposição contínua e 

cotidiana das mensagens políticas ou não. 

  

Como a televisão é o veículo principal de comunicação, uma frase dúbia, uma 

tomada de imagem comprometedora ou ofensiva leva os cidadãos, dentro do sistema 

político, a definir sua posição em relação ao candidato e/ou político. Nesse contexto, a 

imagem e a competência comunicacional valem mais do que a sua experiência e/ou 

posição no campo político.  

 A disputa política nas democracias modernas está mediada pelas novas tecnologias 

da comunicação, com grande destaque para a televisão. Toda a construção do cenário 

político obedece aos resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa e, para finalizar os 

profissionais dão o toque especial. 
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SANT’ANNA (1998) diz que a televisão, como veículo de publicidade, tem grande 

vantagem de poder apresentar, junto com a mensagem falada (inclusive com o auxílio de 

música e efeitos sonoros), o produto, sua embalagem e sua marca, o que pode ser de 

influência decisiva na compra. Sobretudo, ajuda a gravá- los melhor na mente. Pode ainda 

apresentar o produto em ação, mostrando como é feito, como funciona ou como se maneja, 

e demonstrar seus atributos e vantagens. Por outras palavras: dá movimento, ação, vida à 

mensagem, e, para tornar tudo isso mais real, conta também com a vantagem do colorido.  

 Especialmente no Brasil, o marketing político é um fenômeno muito complexo, 

pois possui muitas peculiaridades. Para ser utilizado de forma eficaz, é necessário analisar 

o eleitorado – na maioria, pouco escolarizado que utiliza os meios de comunicação 

eletrônicos como principal fonte de informação sobre os candidatos – e buscar alianças 

políticas entre os partidos para se estabelecer e fortalecer uma imagem confiável.  

 A mídia, particularmente a televisão, acompanhou as mudanças da velha sociedade 

industrial à nova sociedade do conhecimento. O poder dos meios de comunicação 

perpassou os tradicionais ambientes constituídos de debate político. 

No marketing político, em primeiro lugar está o candidato, depois é que vem o 

partido e o eleitorado. Numa estratégia e ação eleitoral tem que existir uma fixação de 

objetivos e a escolha dos alvos.  

Em relação à escolha dos alvos é importante saber que existem quatro tipos de 

alvos. De acordo com LAZARSFELD (1940), existem os alvos naturais, que são os 

simpatizantes; existem os líderes de opinião que funcionam como os formadores de opinião 

pública; existem os flutuantes, que mudam o voto de uma campanha para outra; e, por fim, 

os indecisos ou os críticos, que são importantes porque são os mais críticos e a sua crítica 

advém do conhecimento do programa, do candidato e da ideologia. 

Essa comunicação permanente edifica e mantém a opinião pública ligada no 

candidato, que inconscientemente sedimenta sua imagem. Pelas próprias características da 

televisão, o agente deixa de lado todo o elenco, portanto, num cenário comunicacional, a 

simbiose televisão e política é feita nos moldes da lógica do espetáculo 

(SCHWARTZENBERG, 1978). 

A televisão potencializa e torna a mensagem pública com o próprio político ou por 

personalidades, populares ou empresas de mídia. A televisão destaca-se no âmbito social 

com a imputação de papéis especiais, ao político atribuem competências e valores que 

serão realçados dependendo da situação que as relações de sociabilidade exigirem. 
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Na televisão o político pode tornar as coisas comuns, compartilhadas e públicas 

para conseguir a legitimidade social que é fruto direto do seu poder comunicativo.  

A televisão é um veículo de comunicação poderoso, pois controla e regula o 

andamento societário, dá visibilidade ao jogo político. Na TV a realidade e o imaginário 

não ficam tão distintos, pois, o jogo de linguagens, interpretações e imagens são 

trabalhados pelo marketing político de tal forma que a política e o agente são espetáculo. 

Na televisão, público e privado não são coisas distintas, muito pelo contrário, são 

confundidas constantemente, em especial na política. A Era Collor é um exemplo. No 

processo eleitoral de 1989, a televisão foi incorporada como variável significativa do 

processo.  

O eleitorado é distinto e não é possível homogeneizá- lo, sendo assim, deve-se 

segmentá- lo a fim de possibilitar ao candidato ou partido adequar o discurso. É importante 

que o candidato ou partido defina os temas principais para garantir a eficácia da campanha. 

Em contrapartida, a escolha dos temas refere-se ao público-alvo, às regiões em que o 

candidato ou partido concentra os seus esforços, entre outros fatores.  Porém, isto depende 

dos recursos e do tipo de campanha. É importante que os critérios eleitorais sejam bem 

definidos, a saber: critérios ideológicos, pragmáticos e apoiados na imagem ou 

personalidade do candidato.  

As campanhas apoiadas em critérios ideológicos tem desaparecido, pois procuram 

atrair eleitores que estejam próximos das ideologias; por sua vez, as campanhas apoiadas 

em critérios pragmáticos fazem com que o candidato ou partido procure responder às 

necessidades dos eleitores de vários tipos, sejam esses econômicos, sociais, etc. 

Com SANI (apud, BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1986), a propaganda 

política é a difusão deliberada e sistemática de mensagens para distintos públicos, criando 

imagem positiva ou negativa de (pessoas, movimentos, acontecimentos entre outros). 

Ainda aponta outros fatores: aumento da população mundial que duplicou entre 1800 e 

1900; os efeitos da Revolução Industrial, com a conseqüente urbanização das grandes 

massas; o constante progresso da tecnologia das comunicações; surgimento dos 

movimentos políticos de massa e o maior relevo que, a partir da Revolução Francesa, vem 

sendo dado à ideologia como premissa ou justificação da ação. 
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A primeira conseqüência é atribuir-se à publicidade de campanha, e ao publicitário 

que a concebe e dirige, um poder quase mágico de persuasão dos eleitores. A segunda 

conseqüência é o contraponto da primeira: o eleitor é visto como um indivíduo cuja decisão 

de voto será basicamente determinada pela qualidade da campanha publicitária que lhe será 

oferecida. 

Marketing político é saber informar e comunicar com e para o eleitor, é saber 

orientar e direcionar as idéias do partido/candidato/governo em função das necessidades 

que se detectam. Em termos governamentais, o marketing político é o ajustar as medidas às 

necessidades da Nação, aos anseios dos cidadãos, no sentido de os servir sempre melhor; é 

aproximar o governo dos governados.  

Vejamos um argumento interessante abordado por SILVA (2002): “(...) o poder do 

marketing político não e tão absoluto como muitos supõem, que seu efeito corruptor no 

processo eleitoral não é necessariamente maior nem pior do que o de outras práticas 

realizadas no passado (e ainda atualmente) e que o cidadão eleitor não é tão manipulável 

pelas técnicas de propaganda política quando parece ser presa (e não é necessariamente) 

das de publicidade comercial”. 

Em contrapartida, se bem gerido a aplicado, o marketing político traz muitos 

benefícios à democracia como, por exemplo, os cidadãos podem se inteirar mais na 

realidade política e o exercício da política pode ser mais responsável, levado mais a sério 

para políticos e cidadãos. 

         Após a queda da ditadura militar, as estratégias mercadológicas passam a fazer parte 

do contexto político brasileiro. Devido à concorrência eleitoral, os candidatos começaram a 

buscar no marketing uma melhor performance nas campanhas eleitorais.  
Para persuadir o eleitor, o candidato tem que explicitar sua proposta de governo e a 

mesma deve ser condizente com o anseio da sociedade, da Nação. 

A relação marketing político e televisão firmam-se como uma das temáticas mais 

estudadas na contemporaneidade. No Brasil, esse destaque é fruto da mudança social, 

política e tecnológica.   

 

 

 

 



  40  

  

1.2. Marketing, Marketing Eleitoral e Marketing Político: pequena 

semelhança, grande diferença. 

 

O marketing tornou-se o instrumento indispensável no cenário político. Em 

períodos de eleição, o marketing político, o marketing eleitoral, a propaganda política e a 

publicidade eleitoral são ferramentas comunicacionais responsáveis pela inserção e 

manutenção dos candidatos e partidos.    

Nesse contexto, o marketing é uma moderna ferramenta que avalia as 

oportunidades, os desejos e a satisfação do ele itorado. Além disso, integra um conjunto de 

atividades: pesquisa, planejamento, criação, entre outros.       

Segundo QUEIRÓZ (1999, p.116-117), “é no campo da propaganda ideológica que 

conseguimos diferenciar atos, atitudes e compromissos dos partidos ou candidatos. Sem 

esse diferencial, as campanhas publicitárias tenderiam a ficar extremamente parecidas”. 

Ainda conforme QUEIRÓZ (1999, p. 117), a publicidade eleitoral está limitada 

pelo horário eleitoral em cadeia de rádio e televisão. Em relação aos espaços de veiculação, 

a legislação determina 1/8 de páginas para anúncios em jornais impressos e para as outras 

mídias é concedida liberdade. Conforme afirma o autor, é na publicidade eleitoral que se 

estuda as peças publicitárias produzidas e veiculadas: impressos, jingles, slogans, vinhetas, 

trilhas, entre outros. 

Marketing pode ser definido de diversas maneiras, mas antes de adotarmos uma 

compreensão específica da área, é interessante analisar sua evolução.  

Conforme COBRA (1997), “em 1960 a Associação Americana de Marketing 

definia marketing como o desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de 

bens e serviços do produtor ao consumidor ou utilizador. Mas devido a maior abertura dos 

mercados e o desenvolvimento do comércio, a definição de marketing precisou ser revista e 

atualizada. Em 1965, o marketing foi definido como o processo da sociedade pelo qual a 

estrutura da demanda para bens econômicos e serviços é antecipada ou abrangida e 

satisfeita através da concepção, promoção, troca e distribuição física de bens e serviços”. 

Para KOTLER (1998), “marketing pode ser definido como o processo social e 

administrativo através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns aos outros”. Para exemplificar 

melhor essa definição, o autor cita alguns termos importantes, como: necessidades, desejos, 
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 demandas, produtos, valor, satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos e 

mercados.  

        O problema fundamental da sociedade brasileira está na incapacidade de relacionar o 

novo com o velho. Nós somos uma sociedade em que o velho e o novo convivem a todo 

tempo. Nesse contexto, desponta o marketing. 

         À medida que nos aproximávamos do ano 2000, com seus problemas e 

oportunidades, o assunto marketing atraía cada vez mais atenção. O marketing evoluiu de 

suas antigas origens de distribuição e vendas para uma filosofia abrangente de como 

relacionar dinamicamente qualquer organização com seu mercado. O marketing é peça 

chave do político e da política. 

        O marketing lança mão de textos imaginativos e criativos de igual forma como são 

considerados os mitos, os rituais, as obras de arte, utopias, ideologias, ficções, etc. 

        Como as campanhas eleitorais exigem conhecimento e criatividade, saber e arte, o 

marketing político é essencial como técnica de persuasão, que se vale de idéias, da 

avaliação do candidato, do eleitorado, do público, do político-alvo, dos concorrentes e das 

pesquisas de opinião pública. Com a finalidade de alcançar o eleitor, o marketing resgata 

os arquétipos que permeiam o imaginário do povo. 

 Contudo, o marketing político conta pouco para um candidato a vereador e/ou 

prefeito nas cidades pequenas. Nesse caso, é melhor interagir com as pessoas, ir a campo 

na busca de votos. O voto se define na relação pessoal, que também é uma forma de 

clientelismo. Nesse caso, a relação pessoal, favores, etc., são os pontos que vão contar para 

o candidato ser eleito. 

        Quando a eleição se distancia desse plano e objetiva um posto mais elevado na 

hierarquia política (eleição ao Governo do Estado, à Câmara Federal, ao Senado e à 

Presidência da República), o marketing político faz-se necessário pelo fato das pessoas não 

estarem próximas.  

De acordo com KOTLER (1993. p.5), “marketing significa trabalhar com mercados 

para conseguir trocas com o propósito de satisfazer necessidades e desejos humanos”. 

Ainda, conforme o autor, “marketing é a análise, o planejamento, a implementação e o 

controle de programas cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas 

voluntárias de valores com mercados-alvo, no propósito de atingir os objetivos 
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 organizacionais. Depende intensamente do projeto da oferta da organização, em 

termos das necessidades e desejos dos mercados-alvos e no uso eficaz da determinação de 

preço, da propaganda e da distribuição, a fim de informar, mostrar e servir os mercados”. 

(KOTLER: 1978, p.20), 

  A importância do marketing político e seus resultados foram demonstrados na 

campanha presidencial de 1989, onde o candidato Fernando Collor contou com amigos e 

colaboradores. Nessa campanha, os amigos empresários ajudaram financeiramente na 

aquisição de material de divulgação, de propaganda e, quando sentiam necessidade que o 

candidato tivesse contato direto com o eleitorado, promoviam comícios que eram 

verdadeiros ‘showmicios’ e/ou megaespetáculos. Na realidade, isso reflete uma 

comunicação unilateral "e não uma troca entre iguais: é a comunicação de um transmissor 

poderoso que desfruta de acesso direto a milhões de indivíduos". (STAM, 1992. p.64) 

 Na ocasião, Fernando Collor foi o candidato que mais investiu em marketing e, 

especificamente, a campanha na mídia eletrônica, contou com uma equipe de profissionais 

qualificados.  

        A junção de marketing político e clientelismo convivem sem exclusão de uma ou 

outra. O marketing político pode ser trabalhado em conjunto com o clientelismo e o 

clientelismo político não impede que o marketing exista. Na sociedade brasileira isso é 

possível e, ao mesmo tempo, convivemos com o moderno e o arcaico.  

        A crescente influência do marketing político, a descrença nos partidos políticos, o uso 

dos meios de comunicação de massa para atingir o eleitor, a influência política e o acúmulo 

de poder são fatores que levaram a atividade política a ser encarada como “espetáculo”.  

       As campanhas eleitorais são planejadas para atingir o inconsciente ou o subconsciente 

dos eleitores. Através do discurso eleitoral, o candidato propõe uma imagem com a 

finalidade de fazer o povo sancioná- lo positivamente no dia da eleição. 

No cenário político, a função do marketing é tornar o candidato conhecido e, em 

contrapartida, para fazer política, é imprescindível o candidato tornar-se conhecido, 

público. 
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 Marketing político implica conhecer o que o eleitorado, a sociedade, necessita 

ou deseja; implica estudar suas preferências e, além disso, persuadi- los pela propaganda 

política ou pela publicidade eleitoral. As diferenças entre o marketing tradicional/comercial 

e o marketing político são condicionadas pelo mercado eleitoral.  

O marketing político deve pautar-se no eleitor/consumidor em longo prazo, sendo 

uma ação mais permanente. Por sua vez, o marketing eleitoral é imediatista. A distinção 

entre marketing eleitoral e marketing político baseia-se na própria duração, mas ambos 

estão associados. Os políticos que no decorrer de sua trajetória desenvolveram um trabalho 

satisfatório, de destaque, terão maiores chances de competir nas campanhas e, por sua vez, 

aplicar o marketing eleitoral.  

A correlação entre o marketing e marketing político é apresentada por 

TORQUATO (2002): “marketing empresarial é formado pelo composto dos quatros p’s: 

produto, posição (lugar), promoção e preço”; e "marketing político é caracterizado pelos 

quatros c’s: candidato, cenário, comunicação e custos”. 

Nesse conceito, as linhas básicas são: o emissor de um lado e o receptor do outro, 

ou o produtor de um lado e o comprador de outro, momento certo, canais adequados e 

mensagens apropriadas que atinjam o público alvo.  

O marketing com um pensamento audacioso e estratégia arrojada é aquele que trata 

o público-alvo individualmente e consegue atingir altíssimos níveis de retorno, que nunca 

se dá por satisfeito e procura incansavelmente se superar. E, principalmente, superar o 

concorrente.  

A diferença reside no fato de que o marketing tradicional oferece um produto que é 

percebido pelo consumidor como necessário. Produtos não necessários não sobrevivem no 

mercado por muito tempo, ainda que o conceito de necessário possa variar de pessoa a 

pessoa. Produtos de luxo ou supérfluos, se não forem percebidos como necessários para um 

número mínimo de pessoas, não sobrevivem.  

Por serem necessários, há uma razoável certeza de que os produtos serão 

adquiridos. A decisão do consumidor, portanto, não se concentra no produto e sim na 

escolha da marca que vai adquirir. Já o produto oferecido pelo marketing político não é 

percebido como necessário para um número expressivo de eleitores.  
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 Para a maioria das pessoas o produto político (candidato) não é de interesse 

pessoal. Há uma enorme diferença entre oferecer um produto que o consumidor 

necessita/deseja e um secundário. 

No marketing tradicional/comercial o próprio consumidor toma a iniciativa de 

procurar e escolher entre as marcas o produto a ser adquirido, pois o mesmo é necessário 

ou percebido como tal. Em contrapartida, no marketing político são as marcas que tentam 

provar para o eleitor que o produto é necessário e que deve ser adquirido. O 

eleitor/consumidor tende a permanecer passivo, esperando ser contatado, persuadido e 

motivado a votar naquela marca (candidato) que, com maior eficiência, conquistar sua 

atenção e simpatia. 

No marketing, a compra do produto dá ao consumidor uma satisfação imediata e 

previsível, porém, no marketing político – excluída a hipótese da satisfação psicológica – o 

ato de oferta do produto (candidato) é um ato em aberto, cercado de incertezas e 

imprevisibilidades. O que se adquire não é um bem, nem tampouco a certeza dos 

benefícios prometidos. Nesse sentido, o que se pode ter é a esperança. 

No mercado eleitoral, a essência do marketing é a "venda" do candidato/produto ao 

consumidor/eleitor, ou o conjunto de estudos e medidas que provêm estrategicamente o 

lançamento e a sustentação de um candidato no mercado eleitoral, visando à vitória nas 

eleições. 

Entre as atividades fundamentais do marketing estão a pesquisa de mercado, o 

planejamento do produto, a determinação de preços, a propaganda, a promoção de vendas e 

a distribuição. 

 Na opinião de FIGUEIREDO (1985), a pesquisa demonstra uma preferência, os 

anseios de uma população, mas depois há que transformar aquelas manifestações em 

conclusões, posicionando o candidato como solução para os problemas que foram 

levantados. 

 O candidato, portanto, tem que acatar e incorporar ao seu discurso dados apontados 

na pesquisa. Assim como no lançamento de um produto, o candidato deve constatar a 

necessidade do eleitorado e através das estratégias de marketing a comunicação deve verter 

para a carência verificada. 

 A pesquisa eleitoral irá detectar as tendências do eleitor e tudo o que possa interferir 

direta ou indiretamente no seu voto. Na fase do planejamento da campanha, o trabalho em 

questão é moldar o candidato às necessidades e desejos do consumidor/eleitorado, ou seja, 
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 procura-se adequar as propostas e seus custos sociais. Na propaganda, na promoção e 

na distribuição, o objetivo é tornar o candidato (ou partido) conhecido. 

O candidato ao poder não deve ser concebido como um produto a ser vendido no 

mercado eleitoral, pois o poder é um instrumento a ser socializado e essa condição é 

essencial para a construção da cidadania e, também, não se deve conceber o eleitor como 

um consumidor ou massa a ser manipulada de acordo com as tendências do momento.  

Ao eleitor tem de ser dada a possibilidade de se tornar sujeito do processo, se 

possível militante de um conjunto de idéias que envolvem participação, solidariedade, 

construção da cidadania e de espaços de liberdade crescentes. 

O marketing político segue na contracorrente do marketing tradicional. Ao invés de 

presidir a política - entendida como o conjunto de propostas e movimentos desenvolvidos 

numa campanha eleitoral - é presidido por ela. Os candidatos, neste sentido, adequam-se 

aos desejos do momento e trabalham por construir e desenvolver desejos presentes em 

setores da população.  

Refere-se ao candidato como um produto e a campanha como o esforço coordenado 

para vender esse produto. A analogia do ato de votar com o ato de comprar é quase 

obrigatória e determina a linguagem, a propaganda, o comportamento do candidato e suas 

propostas. Afinal, a campanha eleitoral, como uma campanha de vendas, é um processo de 

comunicação interessada, onde o profissional da comunicação busca provocar uma reação 

no público-alvo que lhe favoreça - diferentemente de outros tipos de comunicação não 

interessada, como a altruísta, afetiva, educativa. Portanto, a analogia é apropriada e útil, 

mas não passa de uma analogia. Aponta semelhanças, identifica características comuns, 

mas não descreve uma mesma realidade.  

Após a comparação entre o composto de marketing utilizado em uma empresa 

contraposto com o marketing político, verificamos que com os sistemas partidários 

instáveis e com uma cidadania restrita, certas estratégias de marketing substituem o aparato 

do sistema partidário no processo eleitoral, encontrando espaços férteis para se 

desenvolverem. 

Na visão de CERVELLINI (apud, FIGUEIREDO, 2000), a partir dessas 

observações e vivências, verifica-se que há uma convergência do marketing político e 

comercial em diversas atividades e formas de abordagem: a priorização do planejamento 

estratégico; a utilização intensiva de pesquisas e de informação sistematizadas sobre o 

consumidor e o ambiente; a adoção de linhas de comunicação totalmente baseadas na 
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 estratégia; desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de comunicação para 

permitir um contato mais individualizado e direto com o consumidor/eleitor.  

Essa convergência resulta da crescente profissionalização na área de marketing em 

resposta à exigência do mercado por resultados totalmente inseridos na lógica do custo-

benefício. 

Dentro dessa realidade, os partidos que querem eleger candidatos, devem utilizar-se 

das modernas técnicas de marketing político, pois é por meio desses mecanismos que a 

imagem do candidato é construída e fortalecida. Contudo, faz-se necessário a análise das 

características que envolvem a campanha eleitoral, pois a utilização isolada desses recursos 

não garante eleição.  

 

O marketing político, como ponta inspiradora do processo de comunicação 

política, contempla ações que permeiam desde a construção da agenda do 

candidato, passando pelo seu programa de governo, suas apresentações e 

presença em atos públicos, arrecadação de fundos de campanha e ações 

estratégicas de curto, médio e longo prazos (QUEIRÓZ, 1999, p.116).   

 

  No marketing político em primeiro lugar está o candidato, depois é que vem o 

eleitorado. Numa estratégia e ação eleitoral tem que existir uma fixação de objetivos e a 

escolha dos alvos. Durante as campanhas eleitorais o tempo é limitado e para não haver 

desperdício de tempo o discurso tem que ser segmentado ao público-alvo/prioritário.  

Dessa forma, os objetivos reais variam em função do número de simpatizantes e dos 

recursos que o partido e/ou o candidato possui, além de ter a ver com a natureza da própria 

campanha (presidencial, legislativa, autárquica, etc.). 

Um dos grandes objetivos das campanhas eleitorais é a difusão das idéias do 

candidato ou do partido, que acontece com maior freqüência quando um partido não tem a 

probabilidade de ganhar a eleição nem de obter um bom resultado. Neste caso, o partido ou 

o candidato pode utilizar a campanha para outros fins: aumentar a sua popularidade, 

melhorar a sua imagem bem como promover e difundir as suas idéias. Um segundo 

objetivo é a obtenção de um bom resultado, o que normalmente é o grande número de 

votos, uma votação elevada, maior que a obtida na eleição anterior – isso é fundamental 

porque permite ao partido ter assunto parlamentar e gozar de influência política –, e, por 

fim, a obtenção de maioria absoluta e/ou relativa, sendo necessário comunicar este objetivo 

durante a campanha, pois podem surgir conseqüências negativas. 
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As diferenças entre o marketing comercial e marketing político são tão importantes 

quanto às semelhanças. Há semelhanças muito importantes entre o ato de comprar e o de 

votar e essas são úteis porque impõe ao candidato uma postura ativa, empurrando-o para o 

esforço de persuadir os eleitores. 

O ponto crítico destas diferenças localiza-se no lado do comprador/eleitor. O 

eleitor, mesmo encarado como um comprador, é um comprador completamente diferente 

do consumidor comercial. A insistência em desconhecer ou ignorar estas diferenças e o 

hábito de tratar o eleitor como sendo o consumidor de um produto comercial é um erro. Na 

maioria dos casos, esse ponto é responsável pelo insucesso eleitoral, pois, em termos 

práticos, equivale a substituir (ou a subordinar) a estratégia política à estratégia de vendas e 

isso acarreta conseqüências muito graves para a campanha.  

Vejamos duas conseqüências: atribuir-se à publicidade da campanha, e ao 

publicitário que a concebe e dirige, um poder quase mágico de persuasão dos eleitores; o 

eleitor é visto como um indivíduo cuja decisão de voto será basicamente determinada pela 

qualidade da campanha publicitária que lhe será oferecida.  

O marketing político traz muitos benefícios à democracia. Se bem gerido, e 

aplicado, permite ao cidadão estar mais inteirado da realidade política, pode tornar o 

exercício da política mais responsável, tanto para políticos como cidadãos.  

Marketing político é saber informar e comunicar com o eleitor; é saber orientar e 

direcionar as idéias do partido, candidato, governo em função das necessidades que se 

detectam. Em termos governamentais, o marketing político é o ajustar as medidas às 

necessidades da Nação, aos anseios dos cidadãos, no sentido de os servir sempre melhor; é 

aproximar o governo dos governados.  

          Na opinião de TORQUATO (2002), os vetores do marketing que podem ser 

associados à política, são: o delineamento do mercado, isto é, segmentos eleitorais, 

começando com o direcionamento das classes sociais, seguindo pelas categorias 

profissionais que poderão votar no candidato e pelo mapeamento das regiões; as 

motivações de voto, que são determinadas pelas circunstâncias temporais, pela conjuntura 

econômica, pelos problemas do bairro, da região, do Estado, sendo preciso descobrir as 

influências motivadoras e inovadoras que se apresentam durante a campanha e o que 

precisará isso são as pesquisas; a base emocional pode ser maior que a base racional, sendo 

que as classes populares tendem a escolher candidatos em função da emoção, simpatia, 

amizade e a base racional influência o voto nos setores mais esclarecidos, nas classes 
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 médias, os profissionais liberais, o eleitor acaba votando porque o candidato interpreta 

melhor seus sentimentos, as propostas para a região e para o Estado; o ajustamento é 

adequar aos desejos dos eleitores alvo, ajustar é planejar o conjunto de compromissos, 

idéias, sintonizando-as com o meio ambiente e o momento; o ajustamento, além de conter a 

parte programática considera a tipologia da mídia e faz-se necessário escolher os canais 

mais adequados para transmitir as mensagens; o planejamento da comunicação é a 

definição dos materiais de propaganda. O outdoor, cartaz, cartazete, santinho, os murais e 

brindes.  

Em períodos eleitorais, os termos marketing político e marketing eleitoral acabam 

se confundindo, entretanto, a diferença entre ambos não está apenas no período de tempo, 

mas com base nesse ponto é que as propostas são pautadas. 

As ações de marketing eleitoral não podem ser igualadas às ações de marketing 

comercial. Na política, como nos negócios o importante é ganhar, não importando os 

meios.  Marketing eleitoral é o marketing do momento, rápido, volátil, sujeito às variações 

das pesquisas e ao comportamento dos adversários. Não deve ser confundido com 

marketing político, esse sim, sujeito muitas vezes às mesmas regras do marketing 

comercial porque visa à permanência do produto, antes, durante e principalmente depois 

das eleições. Com a diferença do produto, deve estar constantemente nas gôndolas da 

mídia muito antes da efetiva procura (ou eleições) o que não pode ocorrer no marketing 

comercial. 

     O marketing eleitoral reflete o período político, ou seja, é utilizado quando ocorre 

uma disputa política num determinado momento da vida política do país. Na visão de 

GOMES (2000), trata-se de uma estratégia voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o 

partido ou candidato vencer uma determinada eleição. 

     Após definir o principal foco da campanha, o marketing eleitoral faz a mediação 

entre o candidato e eleitor. De acordo com a definição de FIGUEIREDO (1994), é um 

conjunto de técnicas e procedimentos, que tem como objetivos adequar um candidato ao 

seu eleitorado potencial, procurando fazê- lo num primeiro momento, conhecido do maior 

número de eleitores e, em seguida, mostrando-se obviamente melhor do que eles. 

     Marketing político e marketing eleitoral não devem ser confundidos, pois ambos são 

distintos. Para Neusa Demartini GOMES (2000, p.27), “falamos em marketing político 

quando tratamos uma estratégia permanente de aproximação do partido e do candidato com 
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 o cidadão em geral”. Nesse sentido, o marketing político acompanha o partido e/ou 

candidato no decorrer de toda a sua trajetória.  

    Conforme GOMES (2000, p.27), “o marketing eleitoral trata de uma estratégia 

voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido ou o candidato vencer uma 

determinada eleição”. Em suma, o marketing eleitoral acompanha a trajetória política do 

partido e/ou candidato num determinado período.  

    Ainda de acordo com GOMES (2000, p.28), “o marketing eleitoral acontece como 

uma estratégia da época de eleições e visa, além de eleger partidos e candidatos, chamar a 

atenção para determinados nomes e siglas partidárias que, futuramente, ganhando ou não as 

eleições, poderão vir a disputar outros cargos”.   

Finalizando, GOMES (2000, p.30) relata que “o marketing político e o eleitoral são 

conjuntos de técnicas que trazem os meios de reflexão suficientes para fixar as estratégias 

mais oportunas, e que permitem ao candidato ou partido, conseguir o objetivo político ou 

eleitoral pré-fixado”. Ambos visam à relação entre o eleitor e o candidato. 

 

 

1.3. Imagem pública versus Opinião Pública 

  

 As pesquisas de opinião/eleitoral são o ponto de partida para conhecer quem é o 

eleitorado de um determinado político ou partido. Dessa forma, pode-se saber, por 

exemplo, a simpatia ou antipatia pelo político ou partido; a influência da conjuntura social, 

econômica e política na fase do país.   

 Antigamente, os discursos políticos envolviam apenas as propostas baseadas em 

conceitos pessoais ou partidários, mas, nos dias de hoje, são elaborados com conteúdos 

baseados nos resultados das pesquisas. 

O estudo do eleitorado é o equivalente ao estudo de mercado no marketing 

convencional e constitui a primeira etapa de uma campanha de marketing político. Tem por 

objetivo conhecer, compreender e prever as atitudes e os comportamentos do eleitorado. 

Consiste na análise de informação sobre as características, desejos, motivações, aspirações, 

anseios, processos de decisão e comportamentos dos públicos pelos quais uma organização 

se interessa. 
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          De fato, para agir sobre um público é indispensável conhecê- lo, ou seja, para criar 

empatia com os eleitores e, particularmente, saber a quais entre eles nos havemos de 

dirigir, é necessário saber quem são, como pensam e como tomam as suas decisões de voto. 

Então, é necessário aplicar métodos sistemáticos e científicos de estudo eleitoral, 

contrapondo com os métodos empíricos geralmente utilizados. Estes, os científicos, podem 

ser classificados em duas grandes categorias, sendo que a primeira a desenvolver deverá 

ser a análise estatística das características sócio-demográficas da população ou de um 

segmento da mesma, através de dados oficiais disponíveis. 

Geralmente, este é um método mais simples e menos oneroso e deve constituir-se 

como ponto de partida para outros processos, inclusive, os de opinião cujos objetivos são 

verificar as intenções de voto dos eleitores. 

          O voto dos eleitores não exprime apenas um sentimento ou predisposição instantânea 

constituído por preocupações e aspirações imediatas, nem a percepção imediata dos 

interesses pessoais, econômicos e sociais, ou ainda, o julgamento que possuem sobre as 

capacidades e aptidões dos candidatos. Reflete, no entanto, certas atitudes profundas que, 

muitas vezes, se encontram à margem do conhecimento da sociedade e das organizações 

políticas. 

 Segundo QUEIROZ (1999), a construção da imagem pública resulta de esforços 

desenvolvidos na trajetória de um candidato aliado a credibilidade adquirida ao longo da 

carreira, concedendo a potencialidade para a disputa e vitória. 

 “Um candidato constrói sua imagem pública ao longo de sua trajetória política, 

começando de baixo, num cargo modesto de secretário de uma prefeitura, passando 

a vereador, prefeito, deputado, governador, senador, até chegar à presidência da 

república”. (QUEIROZ, 1999b, p.117) 

 

  A imagem é um meio para compreender o processo comunicacional e, nesse 

sentido, os meios de comunicação estão inseridos. 

  Ao contrário do caráter do consentimento público adquirido em nossos dias, o 

conceito de opinião pública surgiu na França em meados do século XVIII visando obter 

benefícios pessoais no campo político. 
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Na visão de MATTEUCCI (apud, BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1986) a 

opinião pública é um fenômeno da época moderna e pressupõe uma sociedade civil distinta 

do Estado, uma sociedade livre e articulada, que permita a formação de opiniões não 

individuais. 

Na antiguidade, anterior a formação do Estado moderno existia o monopólio do 

poder, os indivíduos expressavam-se na esfera privada, por sua vez, a esfera pública ou 

política era inteiramente dominada pelo Estado. Com o surgimento da burguesia, os 

homens não deixaram a gestão dos interesses públicos nas mãos dos políticos passando a 

ser também “gestor da coisa pública”.  

Para CHAMPAGNE (1998), os formadores da opinião pública procuravam 

diminuir o poder da monarquia francesa: a opinião pública é uma espécie de máquina de 

guerra ideológica improvisada durante o século XVIII pelas elites intelectuais e pela 

burguesia de toga, a fim de legitimar suas próprias reivindicações no campo político e 

enfraquecer o absolutismo régio. 

Dessa maneira, os cidadãos têm participação ativa na política. Na opinião sobre o 

assunto de MATTEUCCI (apud, BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1986, p. 844): 

É assim que a agudeza e sabedoria políticas se estendem para além dos governantes e as 

discussões do Parlamento são parte das discussões do público. Se de um lado isto serve de 

controle ou virtual oposição à classe política, de outro favorece a onipotência do 

Parlamento, quando se governa sob o consenso da Opin ião Pública: este é um tribunal da 

política, que talvez possa errar, mas que é “incorruptível”.  

 

Com a Revolução Francesa – que substitui o regime de governo, alarga as 

reivindicações populares e deixa de ser autoritária –, CHAMPAGNE (1998, 50) relata: 

Enquanto a legitimidade que está associada ao princípio da autoridade é frágil porque se 

apóia em uma imposição externa e visível e tende naturalmente para o autoritarismo puro e 

simples, pelo contrário, aquela que deriva da “opinião pública” é muito mais poderosa na 

medida em que se trata de uma imposição aparentemente interna: é aquela que os próprios 

indivíduos reconhecem porque faz apelo somente ao raciocínio e à persuasão. 

 

Durante os séculos XIX e XX mudou-se o paradigma de opinião pública. Hoje em 

dia, a luta é para dominar um dos conjuntos das técnicas de formação da opinião pública: 

os meios de comunicação, especificamente, a televisão.   
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Para AUGRAS (1978, p. 66), o objetivo é persuadir o indivíduo: 

A observar a evolução histórica do conceito de opinião pública, verificamos que o objetivo 

da luta entre governo e os grupos é o indivíduo. É dele que se quer obter aprovação. É ele 

que deverá ser persuadido a aprovar tal ou tal medida, enfim, que será levado a pensar no 

sentido desejado. 

 

  A opinião púb lica é uma corrente de vozes, num momento preciso e que precisam 

ser associadas, como propõe FARHAT (1992, p.5): 

Opinião pública é o produto final do agregado dos impactos individuais de imagens sobre 

determinado conjunto social. A opinião coletiva desse grupo condiciona a atitude e 

determina o comportamento dos indivíduos que o compõem. Tornam aceitáveis certos 

padrões e inaceitáveis outros.  

 

Para KUNTZ (2000, p.119), “influir na formação da opinião pública é, no fundo, a 

grande meta de todo candidato. Abstrata, inatingível, apenas detectável e em constante 

mutação, a opinião pública é o grande monstro sagrado que, a todos, atemoriza ou impõe 

respeito, ao mesmo tempo em que é por todos perseguida, no afã de se conseguir penetrá- la 

e conquistá- la”. 

 Conforme KUNTZ, alguns fatores são pontos determinantes nas campanhas 

eleitorais e, em relação à opinião pública, diz ser importante e complexa. Sendo assim, o 

autor divide os componentes formadores de opinião pública em processo de formação e de 

mutação. Por sua vez, o processo de formação não está ao alcance imediato dos candidatos 

e é constituído por fatores culturais, religiosos, entre outros. Já a mutação refere-se aos 

meios de informação contemporâneos e a forma que influencia constantemente a opinião 

pública em relação à determinada propaganda veiculada na televisão, etc. 

No universo político, a televisão tem um papel fundamental e determinante para a 

formação da opinião pública. A construção da imagem do candidato tem um peso decisivo 

sobre o eleitor em três principais pontos: por si só, os candidatos exercem grande 

influência sobre o voto; as qualidades pessoais dependem da imagem que ele passa e, por 

último, a sua imagem poder ser modelada de acordo com as circunstâncias que o cenário de 

representação política exigir. 
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FIGUEIREDO (2000, p.30), esclarece que os meios de comunicação têm grande 

poder de ditar regras e massificar informações, entretanto, a opinião pública é algo 

diferente daquilo que os formadores de opinião e os próprios veículos intensificam. 

Uma boa imagem pública é fator determinante na obtenção do consentimento da 

opinião pública. Através do marketing político reforçado e potencializado pelos meios de 

comunicação de massa, sobretudo com a televisão, os políticos querem sedimentar sua 

imagem pública na sociedade. 

Segundo FARHAT (1992) imagem é tudo, pois facilitará ou dificultará o 

entendimento e aceitação de propostas, por exemplo, no campo político, a imagem é ainda 

mais importante em vista do fato de que, no mundo das relações sociais, toda a mensagem 

envolve um convite à ação. Aceitar uma nova idéia política. Votar em determinado 

candidato. 

 Na sociedade atual, o poder da imagem é muito forte. Na política, não adianta 

forçar um enquadramento, é necessário um padrão estético, não basta apresentar as 

propostas, é necessário apresentar-se bem no vídeo, ou seja, destacar-se dos adversários. 

  Nas campanhas políticas, qualquer atentado à imagem pode ser altamente 

destrutivo. Por isso, os candidatos devem contar com uma equipe de profissionais para 

orientá- los. Para FARHAT (1992, p. 14): 

O político profissional e o postulante ocasional a cargo eletivo cuidam de vigiar seus 

passos, um a um, a fim de evitar dá-los em falso. Palavras fora de lugar, atitudes mal-

aceitas ou mal-entendidas pela opinião pública (coisas que “não pegam bem”) podem 

arruinar a chance de uma postulação, seja ela qual for. Como, aliás, atestam todos os que já 

se aventuraram a atuar na cena político-partidária. 

 

A reputação de uma pessoa (pública ou não) e sua imagem podem se manchar por 

palavras fora do contexto. Os políticos devem se preocupar com os meios de comunicação, 

pois suas frases podem ser distorcidas ou sua imagem desfocada com efeitos destruidores.  

Para FARHAT (1992), vivemos cercados de imagens-mensagens e de mensagens-

imagens, que desencadeiam um processo associativo na busca e localização de imagens 

afins, corroborativas, negativas ou condicionadoras do que se acaba de ver ou ouvir. 

Na política moderna, estar em evidência é obrigação, não importando “se os fins 

justificam os meios”, isto é, cultivar sua imagem pública na televisão é obsessão, ou como 

assegura POYARES (1998), “é o delírio da vaidade”. 
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A personalidade de um político, às vezes, pode ser avaliada pela sua imagem 

(embora muitas pessoas, através do traje, passem uma imagem irreal, uma personalidade 

artificial). Para TORQUATO (1991, p. 32), o discurso visual traduz um conceito de 

personalidade: 

Em comunicação, a posição lógica é a de aproximar a identidade de uma pessoa de sua 

imagem. A identidade significa a personalidade, o caráter. A imagem é aquilo que ela passa  

para a outra pessoa, a projeção extensiva da personalidade que ela pretende exibir. Quando 

a distância entre identidade e imagem é grande, origina-se uma dissonância, dúvida, 

confusão. As pessoas não sabem bem qual é a posição verdadeira de seu interlocutor. 

 

 Na televisão, além da importância pessoal, a construção do aspecto visual do 

candidato é ímpar para a sua imagem pública na medida em que a aparência pode estar 

associada a muitas outras qualidades pessoais, como competência, jovialidade etc. 

Na ótica de PORTO (1997), os debates políticos teriam muito pouco ver com 

palavras e argumentos, tendo muito a ver com imagem e estilo. A plasticidade visual: 

corpo, gesto, vestuário, expressões faciais e corporais, etc., prendem a atenção do público. 

 Em suma, a opinião pública é complexa porque existem tendências. Nesse sentido, 

a consciência coletiva é mobilizada e influenciada por algum tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  55  

  
 

CAPÍTULO II – A EVOLUÇÃO DO MARKETING POLÍTICO NA 

TELEVISÃO BRASILEIRA 
 

No presente capítulo, destacamos a evolução do marketing político na televisão 

brasileira, a televisão como política midiática dos candidatos, a política construída por 

imagens e a propaganda eleitoral gratuita.  

 

2.1. Televisão: a política midiática dos candidatos. 

 

A mídia, especialmente a televisão, ocupa hoje um espaço privilegiado no universo 

da informação e está disponível para qualquer cidadão, sendo um veículo acessível, de 

grande penetração e com alto poder de persuasão. 

A televisão, assim como os principais veículos de comunicação de massa, tendem à 

homogeneidade, contudo, os receptores modulam e pluralizam a recepção. 

Os meios de comunicação interagem com os cidadãos fornecendo informações do 

mundo em geral e da vida política do país em particular. No entanto, as características de 

cada meio incluem sua audiência e credibilidade, que lhes conferem uma autoridade 

pública que não tem sido lograda por outras organizações da sociedade civil 

(FIGUEIREDO, 2000).  

Desde a Era Vargas, década de 30 até o início da década de 50, os meios de 

comunicação, especificamente o rádio, eram utilizados como ferramentas para disseminar 

idéias e ações de contrapropaganda. Não diferente dos dias de hoje, Getúlio Vargas 

apresentava-se nos discursos como “Salvador da Pátria”, ou seja, enaltecia a sua imagem 

como ‘único’. 

Na campanha de Getúlio Vargas, estratégias de marketing político são utilizadas, 

como, por exemplo, a utilização da imprensa como ferramenta de maior controle do Estado 

para divulgar fatos nacionais e internacionais; imagem veiculada no cinema e no rádio; o 

cinema como meio de incentivo às atividades cívicas; técnicas de propaganda visando à 

classe operária, entre outros. 

No dia 03 de abril de 1950 acontece a pré-estréia da TV através da PRF-3 – TV 

Tupi de São Paulo e no dia 10 de setembro é transmitido pela TV Tupi, ainda em fase 

experimental, um filme no qual Getúlio Vargas discursa sobre o seu retorno à vida política. 
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A partir da década de 50, o Brasil conheceu inúmeros Códigos Eleitorais. A Lei 

4.115, de 22 de agosto de 1962, foi a primeira a regulamentar o uso da televisão durante a 

campanha política, embora não chegasse a ser usada por força do Golpe Militar de 1964. 

Conquanto, determinava a obrigatoriedade e a gratuidade da propaganda política nos meios 

de comunicação. Ficava assim disposto o uso de duas horas diárias, uma a tarde e uma a 

noite, nos sessenta dias anteriores as eleições. 

Na década de 50, é veiculada na televisão brasileira a primeira campanha eleitoral, 

sendo que os primeiros Presidentes da República Federativa do Brasil a utilizar-se dessa 

ferramenta – imprescindível nos dias de hoje – foram Juscelino Kubitschek de Oliveira 

(décimo sexto período de Governo Republicano - 31.01.1956 a 31.01.1961) e Jânio da 

Silva Quadros (décimo sétimo período de Governo Republicano - 31.01.1961 a 01.04.1964 

– 1ª fase: 31.01.1961 a 25.08.1961). 

Segundo TORQUATO (2002, p.208), Juscelino Kubitschek percorreu o país e 

apareceu na TV cerca de 100 vezes, gastou cerca de duas vezes e meia mais que Juarez, 

seu concorrente mais próximo, utilizando recursos oferecidos por empresas nacionais e 

estrangeiras.  

Na ocasião, Juscelino Kubitschek contou com uma equipe de assessores 

composta, inclusive, por vários funcionários vindos da sua administração no Governo de 

Minas Gerais. O candidato discursou em muitos locais do país e, dessa maneira, ficou em 

evidência, tornou-se mais conhecido do que os seus dois principais concorrentes, Juarez 

Távora e Ademar de Barros. 

 Na campanha eleitoral, o compromisso de Juscelino era mudar a capital do país 

para a região central e, dentro desse contexto, a sua campanha foi marcada com o slogan: 

“JK pelo desafio de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5”. O plano de governo de Juscelino 

Kubitschek foi eficaz, bem com a sua marca, ‘JK’.  De acordo com as suas metas, JK 

construiu Brasília e criou a primeira fábrica de automóveis, sendo que o seu plano baseou-

se no binômio ‘Energia e Transportes’.  

As ações políticas de Juscelino Kubitschek basearam-se principalmente na 

utilização dos meios de comunicação com o objetivo de tornar-se conhecido. Dessa forma, 

estratégias foram trabalhadas na campanha do candidato a fim de torná-lo conhecido e 

fortalecer a sua imagem em todo o território nacional. 
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Nas campanhas eleitorais e políticas, a utilização constante da mídia para se expor, 

tornar-se conhecido e fortalecer a imagem é ponto imprescindível. 

Uma das ações da comunicação política é exercer o controle ideológico e, nesse 

sentido, os candidatos à Presidência da República concedem entrevistas e participam de 

debates – especialmente na televisão, veículo de maior retorno.  

O início da década de 60 é marcado por estereótipos no cenário político e Jânio 

Quadros destacou-se com o seu estilo peculiar, sendo considerado uma das figuras mais 

polêmicas da política contemporânea brasileira. 

Jânio Quadros era responsável pela criação do seu próprio marketing. Nesse 

sentido, a história da propaganda política brasileira é marcada com a vassoura que 

simbolizou limpeza, sendo que se pretendia eliminar a corrupção no cenário político.  

Uma das características a ser destacada na trajetória política de Jânio Quadros é a 

popularidade. Estratégias como ações de marketing político e o uso dos meios de 

comunicação de massa para disseminar conceitos que o inseriam como aglutinador dos 

ideais populares também foram pontos-chave, sendo que a principal marca na campanha 

foi a utilização da vassoura como símbolo para varrer a corrupção do país e o uso de todo o 

material publicitário disponível na época, como, por exemplo, cartazes, comícios, entre 

outros – além do rádio como mídia de grande influência para veicular os jingles da 

campanha e potencializar seu discurso com as camadas menos favorecidas. 

De acordo com TORQUATO (2002, p.209), “Jânio era um político que conhecia 

profundamente os eixos de formação da opinião pública. Professor de português que usava 

e abusava de inflexões e técnicas da língua portuguesa para ferir adversários, provocar, 

suscitar controvérsias ou simplesmente fazer rir. Um estudioso de perfis históricos, 

admirador de Lincoln, o primeiro presidente norte-americano. Um homem com vocação de 

ditador, para alguns. Um político que sabia criar fatos, um dos mais instigantes desafios da 

vida política. Um dos mais eficientes criadores, precursores e protagonistas do marketing 

político”. 

Em 1960, a televisão começa a destacar-se e atrair a atenção dos políticos e 

assessores, efetivamente, a disputa entre os candidatos Jânio Quadros, da União 

Democrática Nacional (UDN); o Marechal Lott, do Partido Socialista Democrático (PSD) e 

Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista (PSP).  
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O pleito de 1960 foi o último em que houve disputa de votos para presidente da 

República em apenas algumas capitais e o alcance foi restrito a televisão. Contudo, cabe 

ressaltar que o aparelho de televisão era item de luxo. 

Na disputa de 1960, os eleitores representavam um colégio eleitoral de 15,5 milhões 

de votantes e a decisão saia praticamente de algumas capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A população brasileira era de aproximadamente 66 

milhões, sendo que apenas 23,44% poderiam votar - a justiça eleitoral não permitia o voto 

dos analfabetos.  

Uma das características interessantes é que os candidatos faziam propaganda 

regionalizada. Jânio Quadros e Adhemar de Barros concentravam sua propaganda em São 

Paulo. Já Lott priorizava o Rio de Janeiro. 

Quem comenta a ausência dos debates políticos naquela época é GROSSI (2001, p. 

151): “não houve debate político entre os concorrentes. A TV Tupi de São Paulo tentou 

reunir os três candidatos, sendo o convite aceito por Lott e Adhemar, mas recusado por 

Jânio Quadros”. 

A política e os políticos, a partir da eleição de 1960, defrontaram-se com um novo 

fenômeno, a sinergia entre comunicação e política. O novo cenário de representação 

política num ambiente formatado e formado pelos meios de comunicação possibilitou uma 

nova configuração do jogo político, pois eles passaram a ser afetados pela nova conjuntura. 

Jânio Quadros projetou-se na vida política em São Paulo devido à sua eficiência 

administrativa e à sua independência em relação aos partidos. Em abril de 1959, foi 

lançado candidato à presidência pelo recém-fundado Movimento Popular Jânio Quadros 

(MPJQ), de caráter suprapartidário. 

Os ex-presidentes Jânio Quadros e Collor se assemelham em alguns aspectos, a 

saber: foram eleitos presidentes jovens, com individualismo extremo e desprezavam os 

partidos. Além disso, não tinham tradição política em relação às forças dominantes do País. 

Jânio queria remodelar os métodos políticos. Não remodelou, como não suportou a 

resistência do Congresso, renunciou. Collor com seu título de “Caçador de Marajás” foi 

assolado pela corrupção e, também, não resistiu.  

O concorrente de Jânio Quadros, o marechal Lott, num panfleto intitulado 

“Denúncia à Nação”, relatava que a campanha de Jânio na TV e no rádio estava sendo 

patrocinada por um veículo de comunicação.   
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Segundo GROSSI (2001), Jânio Quadros surgiu na política em São Paulo elegendo-

se vereador em 1947. Na década de 1950, projeta-se para o país com o crescimento do 

Estado, tornando-se Deputado Estadual e Federal, Prefeito e Governador de São Paulo. Ele 

pode ser considerado um político não-ortodoxo, de índole liberal, que defendia a 

racionalização do Estado e tinha o combate contra a corrupção pública como maior 

bandeira eleitoral. 

Jânio Quadros conseguiu grande apoio em diferentes camadas sociais, dos 

trabalhadores à classe média, por perceber que era preciso afastar-se do partido e 

expressar-se por imagens fortes e utilizou a vassoura em alusão aos poderes mágicos de 

varrer a corrupção.  

Quem comenta da utilização da vassoura como um jingle singular é QUEIROZ 

(1998): “Jânio Quadros, com seu estilo peculiar de fazer propaganda política, criou outra 

marca histórica, a utilização de uma vassoura como símbolo para eliminar a corrupção no 

cenário político nacional. (...) É daquele período o jingle ‘Varre-varre, vassourinha’”. 

Na opinião de TORQUATO (2002), um político deve saber criar fatos, sendo esse 

um dos mais instigantes desafios da vida política.  

           A simpatia pela candidatura de Jânio Quadros, fez o correligionário Hermes 

Fernandes de Queiroz, do Rio de Janeiro, proprietário de uma agência de publicidade, 

“Hermes Fernandes Publicidade Ltda.”, confeccionar 20 mil cartazes de campanha para 

ajudar na disputa eleitoral.   

O candidato governista Marechal Henrique Teixeira Lott foi lançado pelo Partido 

Socialista Democrático (PSD), para concorrer com o ex-presidente. Em 17 de agosto de 

1960, circulou um boletim intitulado “Denuncia à Nação: Lott ao povo”, no qual afirmava 

que a campanha de Jânio Quadros estava sendo apoiada por “poderosos grupos econômicos 

e financeiros” e a campanha de rádio e televisão são financiadas “por vultuosos contratos”. 

 

Trecho do boletim: 

Empenham-se, é certo, poderosos grupos econômicos e financeiros em impedir a vitória da 

causa nacionalista que representamos. Não há notícia, com eleito, em nossa história (de tão 

larga e custosa publicidade a favor de uma candidatura à presidência da República, por 

todos os meios de divulgação, como vem ocorrendo em relação ao Sr. Jânio Quadros). Os 

programas de Rádio e Televisão, por força de vultuosos contratos, estão sendo 

monopolizados nos seus melhores horários pelo meu principal opositor. Outros veículos,  
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por outro lado, surgem misteriosamente, nos mais diversos recantos do território nacional, 

para sua propaganda, em evidente contraste com o justo comedimento dos nossos gastos. E 

em muitos pontos do interior já se verifica o açambarcamento dos transportes coletivos 

locais para a condução dos eleitores adeptos daquela candidatura, a 3 de outubro próximo, 

por preços que se vão tornando inacessíveis aos meios de que poderão dispor nosso 

correligionário. 

 

Logo após o golpe de 64, o governo militar brasileiro vivenciou conflitos em seus 

setores em relação à utilização ou não da propaganda política para legitimar o regime. O 

Presidente Castelo Branco (1964-1967) e seus principais assessores, inclusive o futuro 

presidente Ernesto Geisel, eram contra a utilização de propaganda. Por outro lado, os 

militares da chamada ‘linha dura’ cujos principais expoentes foram o presidente Costa e 

Silva (1967-1969) e o presidente Emílio G. Médici (1969-1974), eram favoráveis à 

utilização de técnicas de persuasão. 

A Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) era o órgão responsável pelas 

propagandas do regime militar no Brasil e, nesse período, as propagandas militares eram 

apresentadas de forma despolitizada e ressaltavam as qualidades do povo. 

Foram sucessivas as Leis, algumas boas outras nem tanto, que tentaram 

regulamentar o uso dos meios de comunicação no processo eleitoral. A de grande 

repercussão foi a Lei 6.339 de 1976, conhecida como Lei Falcão, proposta pelo ex-ministro 

da Justiça Armando Falcão, que limitava a propaganda eleitoral no rádio e na televisão à 

apresentação do nome e foto dos candidatos, com seu número, partido e um currículo 

sucinto.     

A televisão foi o principal meio de veiculação e divulgação das idéias militares e o 

ápice da propaganda oficial do governo militar brasileiro coincidiu com o desenvolvimento 

dos meios de comunicação de massa no País. A TV e o rádio foram maciçamente usados, 

mas da imprensa, raramente o governo se utilizou para divulgar suas campanhas. Na 

imprensa, através de acordos políticos e econômicos, o governo recebia matérias que o 

retratavam de forma positiva. 

A televisão, novidade para a maioria dos brasileiros nos anos 60 e 70, foi escolhida 

e utilizada pelos militares, como o principal canal para difusão das ideologias do regime. 

Entre os fatos ocorridos que comprovam esse ponto, está a permissão do governo a 

realização do acordo TV Globo/Grupo Time Life, que permitiu a injeção de muitos dólares 



  61  

 para a ampliação de recepção e desenvolvimento tecnológico da emissora, que estava 

juntamente com o jornal ‘O Globo’, alinhada aos militares. 

Segundo o livro Televisão no Brasil: 50 anos de história [1950-2000], entre 1969 

(início do governo Médici) e 1977 (metade do governo Geisel), “houve também o que  

podemos chamar de ‘boom da televisão’, ou seja, o governo militar concedeu 67 licenças 

para novas emissoras de TV em todo o território nacional” (MATTOS, 2000, p. 51). Para 

retribuir o auxílio militar, os canais de televisão foram inundados por anúncios que 

destacavam os ‘valores ético-morais’. Ainda segundo MATTOS (2000, p. 95), o número de 

aparelhos de televisão no Brasil saltou de 1,63 milhão para 16,737 milhões de aparelhos 

entre 1964 e 1979. 

Entre os anos de 1968 e 1979, os veículos de comunicação operavam no Brasil sob a 

tutela dos militares via AI-5. Esse Ato Institucional permitia ao governo federal censurar os 

veículos e promover o estímulo a autocensura (através de ameaças, prisões, violência e até 

mortes, bem como através de cortes de apoio financeiro), a fim de que nada fosse publicado, 

ou no caso da televisão e do rádio transmitido, em contrariedade com o desejo militar, 

expresso na Lei de Segurança Nacional.  

Para evitar a cassação de sua concessão (já que a abertura de emissoras estava 

condicionada a um comprometimento com o governo federal), alguns canais de TV 

procuravam passar a imagem de simpatizantes do governo e até repetiam exageradamente 

as campanhas produzidas pela AERP. Vale ressaltar que todas as TV’s e rádios veiculavam 

gratuitamente as propagandas do governo, em troca de auxílios financeiros para o 

desenvolvimento de cada veículo de informação. Conforme FICO (1997, p.115), eram dez 

minutos diários de veiculação das campanhas governamentais. 

Na década de 70, o Brasil passa pela redemocratização, com movimentos de 

fortalecimento da sociedade civil e, na década de 80, o cenário político é marcado com as 

“Diretas Já”. Nesse contexto, a televisão foi o meio de comunicação mais importante e 

eficaz.  

As estratégias utilizadas pelo candidato (e/ou partido) para se tornar conhecido e 

mais próximo do eleitorado não são de hoje, porém, atualmente são trabalhadas de forma 

profissional.  

A política estabelece estreita ligação com os meios de comunicação de massa, pois 

as informações do cenário político são divulgadas pelos mesmos. 

Os meios de comunicação de massa tem sido determinantes no cenário político e, 

segundo alguns autores, a ação política é submetida a um domínio simbólico, ou seja, a um 
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 desvio midiático.  

Conforme MIGUEL (1998, p.122), “aquilo que os meios de informação veiculam 

ou deixam de veicular é significativo do ponto de vista da percepção da realidade social”.  

A sociedade brasileira é composta por um sistema de comunicação de massa 

consolidado e a televisão é o principal canal de informação. 

Para THIOLLENT (1990), o sistema político recorre cada vez mais às técnicas de 

marketing e aos veículos de comunicação de massa para influenciar a opinião pública e 

organizar as campanhas eleitorais. 

Com o surgimento da televisão no início dos anos 50, imagem e som 

simultaneamente chegaram aos domicílios brasileiros e atualmente a penetração é muito 

grande, quase que total.  

O papel da mídia na política, especificamente a televisão, tem sido cada vez mais 

importante. Propagandas, debates, programas, horário gratuito de propaganda eleitoral, 

demonstrações públicas, entre outros, são veiculados e atingem praticamente todos os 

brasileiros das diversas classes sociais. 

A relação dos meios de comunicação com a política é responsável pela 

modernização das campanhas eleitorais. Sendo assim, os próprios veículos se transformam 

em ‘instituições políticas’ e, a partir desse momento, passam a transmitir o que é de seu 

interesse e/ou enfatizar as suas perspectivas. Nesse sentido, as ações políticas expostas são 

condizentes com o contexto do meio, ou seja, os meios de comunicação transformam a 

percepção da realidade política. 

Em relação às eleições no Brasil, RUBIM (2000, p.16) aponta que “a mídia, ao 

exigir respeito às suas gramáticas, indispensáveis a uma tradução e trânsito necessários ao 

seu espaço, pode sub-repticiamente exportar sua lógica específica, repleta de interesses 

próprios, buscando impor seu poder ao campo político”. 

 A interligação da comunicação na política produz um grande impacto no discurso 

político. Todo o processo político midiatizado possui características intrínsecas da 

comunicação e dos meios envolvidos.  

Em relação às estratégias utilizadas por Jânio Quadros em TV, na campanha pela 

prefeitura de São Paulo contra o senador Fernando Henrique Cardoso em 1985, 

TORQUATO (2002) relata: 

Na mesma campanha em que ganhou de Fernando Henrique, Jânio soube apropriar-se e 

expressar-se, de maneira adequada, o discurso de maior apelo para a população: o combate 

à violência, o combate à corrupção. Enquanto Fernando Henrique tinha um exuberante  
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programa de televisão, bem produzido, em que discorria sobre os problemas da capital a 

partir dos bairros, Jânio, em modestos estúdios da TV Record, com a mulher, dona Eloá, 

doente, sentada ao lado, gritava um discurso com toque da autoridade, na qual prometia 

colocar todos os bandidos e sonegadores na cadeia. Passava a idéia de paizão sério e 

preocupado com a segurança familiar.  

 
O processo de modernização das campanhas eleitorais no Brasil se deve a alguns 

fatores, dentre esses destacamos: a profissionalização das campanhas, as pesquisas de 

opinião e a utilização da mídia como ferramenta imprescindível.  

A partir de 1989, houve um estreitamento das relações políticas versus meios de 

comunicação. Fatores que antes eram considerados secundários, hoje apontam como 

decisivos no respectivo processo.  

De acordo com MIGUEL (1998), após a redemocratização, a posição da TV é de 

destaque e, sendo assim, o veículo é capaz de reconstruir o espaço social e romper barreiras 

entre setores antes incomunicáveis.  

A TV é o veículo mais fascinante – ao som, juntou-se a imagem em movimentos, 

cores – e no universo político é importante os candidatos terem real percepção do seu 

poder, adaptando-se, dessa forma, ao meio.  

Um ponto importante a ser ressaltado é a inter-relação que a mídia eletrônica possui 

com as demais. Televisão é sinônimo de espetáculo, entretenimento, emoção e, mesmo que 

as mensagens sejam direcionadas à grande massa, é possível segmentar o público-alvo com 

argumentos relevantes aos interesses das classes sociais.    

Por sua vez, a informação que os telespectadores recebem é conveniente aos 

interesses de uma minoria dominadora, ou seja, aos proprietários das empresas de 

comunicação. 

Para MIGUEL (1998), a mídia está modificando a própria política. Há anos atrás, o 

‘fazer político’ se baseava praticamente na palavra falada e escrita. Dentro desse contexto, 

constata-se que a mídia eletrônica, em especial a televisão, é certamente a grande vedete 

dos veículos de comunicação.  

Os meios de comunicação tem se desenvolvido significantemente nos últimos 

anos e tornarem-se indispensáveis para a sociedade e para a política. 
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No Brasil, as campanhas políticas vêm se adaptando à realidade midiática. Os 

meios de comunicação estão inseridos na política e vice-versa, visando persuadir os 

eleitores para, em seguida, conquistar o voto. 

 No século XX, com o advento da industrialização no Brasil, é marcado o iniciou do 

desenvolvimento industrial da imprensa. Segundo DOMENACH (1963), a palavra era 

limitada pelo alcance da voz humana e a imagem não ia além dos desenhos ou pinturas 

reproduzidos. As invenções dos meios de comunicação e o desenvolvimento da mídia dão 

amplitude e alcance formidáveis. 

A partir de 1989, no Brasil, os custos das campanhas eleitorais aumentaram em 

proporção milionária e, atualmente, encenam entre as mais caras do mundo. 

As milionárias cifras investidas nas campanhas brasileiras estão associadas à 

fragilidade dos partidos, as características do sistema eleitoral e na falta de conteúdo 

programático. Sendo assim, a nação tem assistido a verdadeiros ‘shows’, os quais são 

apenas vendidos sonhos de um país melhor.  

A dura realidade que devemos encarar é a de um país descrente na política e nos 

políticos de maneira geral. Escândalos envolvendo políticos e partidos tem sido alvo de 

telejornais, manchetes e etc., dia após dia e com maior freqüência. 

 O sistema eleitoral brasileiro tem falhas e esse ponto tem favorecido os candidatos 

e/ou partidos na exploração da imagem, ou seja, os políticos envolvidos em escândalos 

ficam em evidencia na mídia e, com isso, tornam-se mais conhecidos. Inclusive, é 

freqüente vermos políticos que depois de terem o nome e a imagem divulgada em 

escândalos se candidatar novamente como se nada tivesse acontecido.    

 Nesse sentido, até que ponto a mídia pode ser responsabilizada, principalmente a 

televisão, de ser coadjuvante no processo de hipervalorização da imagem e da propaganda 

cuja responsabilidade e autoria são dos profissionais – tidos como “marqueteiros” – que em 

troca recebem fantásticas cifras?  

Passando para outro enfoque, quem dá uma amostra das diferenças na utilização da 

televisão por brasileiros e americanos é SILVA (2002): “embora o político brasileiro não 

precise gastar para comprar espaço publicitário (e essa gratuidade é com freqüência citada 

como democrática – e talvez objetivamente o seja), em rádio e TV, o custo da realização 

dos programas exibidos é bastante elevado – o que mantém a iniqüidade entre candidatos 

com mais ou menos recursos monetários disponíveis. Ao contrário dos americanos, que 

pagam para veicular os anúncios e, por isso, os produzem curtos e poucos (em geral, na 
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 eleição presidencial americana, há apenas um programa longo (30 minutos) de cada 

candidato, exibido um ou dois dias antes do pleito e o candidato basicamente se limita a 

fazer uma apresentação oral em estúdio de seu programa de governo, sendo que a exibição 

é de cinco ou seis peças de 30 segundos em duas ou três inserções diárias ao longo da 

campanha). Os brasileiros enfrentam maratonas de gravações que exigem dezenas de 

funcionários técnicos e de criação”. 

Dentre as várias áreas que passaram por mudanças ocasionadas pela presença da 

televisão, a política foi uma das significativas. Na visão de PORTO (1997), ent re as 

diversas transformações, podemos citar, por exemplo, o papel que a TV passa a ter como 

um novo agente do processo político, substituindo funções até então exercidas por 

instituições políticas tradicionais, como os partidos. 

A cobertura televisiva exigia esforço e determinação iguais aos dos próprios 

candidatos. O link era feito por caminhões situados ao longo das rotas com pequenas e 

precárias repetidoras e quando os candidatos passavam pelas capitais eram entrevistados 

pelas redes. 

Na opinião de GROSSI (2001, p. 150), em relação à TV, “seu poder de penetração 

ainda tinha alcance reduzido: chegava a apenas um em cada 20 municípios brasileiro. Em 

nenhum dos meios eletrônicos havia uma legislação que regulamentasse a veiculação da 

propaganda política. As mesmas eram gratuitas ou pagas, dependendo dos canais que a 

transmitiam. Na tevê a propaganda foi transmitida em 16 emissoras espalhadas pelas 

capitais brasileiras”.  

      A escolha dos discursos em diferentes momentos se impõe pelo tipo diferenciado das 

campanhas eleitorais. Em 1989, a campanha eleitoral teve a televisão como ferramenta 

imprescindível e a legislação eleitoral da época contribuiu para que a intervenção da mídia 

eletrônica fosse acentuada – uma vez já que permitia o uso de toda e qualquer gravação 

externa. 

       Na eleição presidencial de 1989, dentro do raciocínio de espetáculo político, o 

candidato Fernando Affonso Collor de Mello apresentou-se como um herói e correspondeu 

aos desejos dos telespectadores. Sua imagem foi progressivamente construída na TV, de 

acordo com o cenário político que se apresentava. O protagonista desse enredo se fazia ver 

como um candidato a herói, buscando uma condição que ultrapassa os limites do homem 

comum, tal qual um mito. 
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Para construir Collor, foi montado um espetáculo. Num primeiro momento, 

apresentaram o nome do candidato para, em seguida, nutrir o telespectador de forma a se 

identificar com o candidato. 

         Na verdade, os fatos gerados por Collor não foram políticos, mas essencialmente 

emocionais e a imprensa, especificamente a televisão, aproveitou a facilidade de irradiar 

efeitos sobre a coletividade. A TV, enquanto meio de comunicação de massa, estimulou o 

imaginário da população brasileira e inseriu a identidade desejada. 

           No discurso da sua campanha, Collor envolveu, persuadiu e atingiu o emocional dos 

eleitores. A imagem jovial do candidato mostrou que não apenas queria fazer, mas, podia. 

A imagem de “salvador da pátria” mostrou-se eficaz frente à imaginação do eleitorado por 

trabalhar com a emoção, com os sentimentos humanos. Collor apresentou-se como alguém 

que tinha como maior objetivo "caçar os marajás". Seu alvo principal era o Estado, ladeado 

pelos políticos e servidores públicos. 

Para que os objetivos políticos sejam atingidos, o marketing eleitoral tem que ser 

parte integrante do processo a fim de influenciar a massa – fato decisivamente comprovado 

no resultado da eleição de 1989. 

          O discurso político das campanhas para a Presidência da República dos candidatos 

Fernando Collor de Mello (1989) e Fernando Henrique Cardoso (l994) nos programas de 

televisão, no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, nos comícios, etc., baseou-se em 

convencer e seduzir o eleitorado, sendo que essas estratégias foram utilizadas na 

construção de suas imagens.  

         No ano de l994, a eleição ocorreu para a Presidência da República, governadores, 

senadores, deputados federais e estaduais, sendo a maior eleição brasileira depois de l950, 

época em que, através da Lei l.164 de 24 de julho, o Código Eleitoral fez referência à 

propaganda eleitoral, porém, somente através do rádio e durante os 90 dias que 

antecederam as eleições, o horário não era gratuito. Além da atenção dos eleitores ter se 

dispersado em uma multiplicidade de fatos, a Lei cerceou o uso de "gravações externas, 

montagens e trucagens" (Artigo 76, parágrafo l). Toda e qualquer cena só poderia ser 

exibida se gravada em estúdio.  
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As estratégias das campanhas eleitorais são inseridas no processo democrático e se 

tomarmos como exemplo a performance dos candidatos Fernando Collor de Melo (l989) e 

Fernando Henrique Cardoso (l994), veremos que o discurso de ambos aparentava ser uma 

proposta a ser firmada entre candidato e eleitor. 

           Após três décadas sem o direito de eleger através do voto direto, Fernando Collor de 

Mello e Fernando Henrique Cardoso foram os primeiros candidatos à Presidência da 

República eleitos.  

         O horário eleitoral gratuito tornou-se uma ferramenta obrigatória das campanhas 

eleitorais, assim como o marketing eleitoral. O marketing eleitoral fez surgir uma 

linguagem própria e provocou significativa mudança nas estratégias das campanhas 

políticas. 

         Na virada dos anos 90, a mídia passa a ser fator determinante no cenário político e, 

nesse sentido, acontecimentos como a ascensão e a queda do ex-presidente Collor foram 

marcantes. 

 A influência da mídia nas campanhas eleitorais está se evidenciando cada dia mais 

e algumas das estratégias utilizadas pelo marketing político é a persuasão e, em seguida, o 

convencimento. Na realidade, a técnica indutiva da decisão do voto massificado, constitui 

hoje no Brasil um campo de ‘saber e fazer’ muito evoluído. 

As campanhas e propagandas eleitorais têm aspectos peculiares, pois são criadas e 

planejadas contrariamente ao que receitam os melhores livros, títulos e manuais de 

publicidade e propaganda, além de exigirem conhecimento e criatividade.  

O marketing político é vital à prática de persuasão, entretanto, utiliza a pesquisa de 

opinião e as idéias, as sensações trabalhadas pelo candidato tem um alvo a ser atingido: o 

eleitorado em geral e os candidatos concorrentes.  

        As eleições, instrumentos essenciais para o funcionamento da democracia, tornaram-

se guerras cada vez mais competitivas e profissionalizadas. Por conta disso, a política 

passou a ser um espetáculo.  

Através da mídia, assistimos os fenômenos sociais serem transformados em 

espetáculo. Nesse contexto, as campanhas à Presidência da República fazem parte do 
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 espetáculo político e é possível observamos as transformações ocorridas na narrativa 

da campanha dos candidatos para chegar à vitória. 

A campanha eleitoral de Collor e Fernando Henrique Cardoso é um exemplo claro do 

momento da projeção do candidato em busca do poder, lançando mão de um ‘discurso 

espetáculo’ para conquistar o voto do eleitor. 

        Em 1994, após o processo de impeachment que levou Collor à renúncia, a população 

precisava de um novo herói que estabelecesse a paz e o progresso. Surge então, o 

persuasivo Fernando Henrique Cardoso. Ancorado num discurso desenvolvimentista, a 

racionalidade do povo brasileiro passou novamente para o segundo plano. Por sua vez, a 

imagem de herói estava difundida em todo o país e o criador do Plano Real contou uma 

candidatura sólida.   

        Notamos que as campanhas à Presidência da República são regidas pelo marketing 

político que faz o político acontecer, nesse caso, concede aos candidatos uma imagem e 

identidade almejada pelos anseios e desejos dos eleitores. Geralmente, a imagem de herói 

concede esplendor e o eleitorado sonha, tem certeza que a Pátria será salva. 

          Tanto Collor quanto Fernando Henrique Cardoso mostraram-se capazes de salvar o 

País da inflação e atenderam, em parte, as prioridades dos eleitores. Nesse aspecto, ambos 

cumpriram suas promessas e garantiram a impressão da verdade, a imagem da ‘salvação’.  

Por sua vez, Fernando Henrique surgiu também como o "salvador". Na ocasião, a 

inflação era a maior angústia da população e, através do Plano Real, prometia combatê- la. 

O candidato demonstrou que podia e sabia fazer, pois já se encontrava no poder como 

ministro do governo Itamar Franco.  

 Collor e Fernando Henrique Cardoso foram competentes e, conseqüentemente, se 

elegerem. Mostraram habilidades nas campanhas e valeram-se de artifícios que denotaram 

atender aos principais anseios da população. Por sua vez, ambos utilizaram estratégias de 

persuasão e convencimento, entretanto, demonstraram a capacidade de solucionar parte das 

promessas e problemas que o País enfrentava. 

O marketing político visa atingir o emocional do eleitorado, candidatos e partidos, e 

quando as ações são conduzidas de forma criativa, planejada e profissional, há grande 

chance dos candidatos ao poder ganharem as eleições.  Se bem trabalhada, a campanha 
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 eleitoral propicia intelecto e um plano estratégico imbatível como, por exemplo, as 

campanhas veiculadas na TV do atual presidente Lula. 

Atualmente, o que temos visto nas campanhas não é um amadurecimento da 

capacidade de escolha política do eleitorado, mas sim a formação de uma espécie de 

pensamento mágico, de encantamento diante da imagem do candidato que melhor sabe 

manipular a linguagem da televisão. O gozo se dá diante da próxima imagem é a imagem 

que promove a realização dos desejos do público/eleitorado. Não há adiamento, 

investimento em médio prazo, avaliação das possibilidades reais de cumprimento de 

promessas etc. É um efeito imagem, que não se produz dissociado de todos os efeitos que 

esse mesmo veículo vem produzindo diariamente na vida das pessoas. 

 

2.2. A Política Construída por Imagens  

 

O período da ditadura militar no Brasil passa a não fazer mais parte do contexto 

político com o surgimento das “Diretas Já”.  

Em 1989 é realizada a primeira eleição direta. Os candidatos à Presidência da 

República foram: Fernando Afonso Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel 

Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf, Afif e Ulisses Guimarães. 

A partir dessa eleição, slogans, jingles, outdoors, cartazes e outras peças, passam 

a figurar o cenário político e a ter importância fundamental. 

De acordo com QUEIROZ (1998), no final dos anos 80 é realizada a primeira 

eleição direta para a escolha do Presidente da República. Sob o slogan “Caçador de 

Marajás”, o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, enfrentou um movimento 

cultural diferenciado da propaganda política. Foi a primeira eleição que teve todos os 

requintes da moderna comunicação de massa, envolvendo simultaneamente jornais, 

emissoras de rádio e televisão, outdoors, revistas, mídia promocional e alternativas. 

O cenário de representação da política não expressa conspiração da política, não 

ignora dimensões do processo político e a relação do poder político com as representações 

é fenômeno secular. Tal afirmativa pode ser baseada no caso específico da campanha 

política presidencial de 1989, a qual Fernando Collor, a seis meses da eleição não era 

conhecido nacionalmente, não tinha uma carreira política sólida e era desprezado pela elite 
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 política nacional. Contudo, a partir dessa campanha, notamos que a “boa imagem” do 

candidato foi ponto imprescindível. 

A campanha política de 1989 mostrou-se repleta de ataques pessoais e dossiês e, 

nesse sentido, na fase final da campanha o candidato Collor - preocupado com a 

possibilidade de não ganhar as eleições -, leva ao ar a entrevista da ex-namorada de Lula, 

Miriam Cordeiro (com quem ele tem uma filha), na qual ela dizia que Lula era o homem 

que largou a filha ao abandono e que acabou com sua vida. De acordo com o exposto, 

pode-se afirmar que um candidato bem assessorado dispõe de estratégias para posicionar-

se melhor do que o adversário e até ‘atacá- lo’ com acontecimentos ‘reais’ ou não. 

           Podemos afirmar que a última vez que tivemos uma disputa realmente acirrada foi 

em 1989, quando os candidatos chegaram para o debate na TV empatados tecnicamente, 

Collor com 46% e Lula 45% das intenções de votos. Na ocasião, estavam presentes ao lado 

de Lula os seguintes candidatos: Mario Covas, Fernando Henrique Cardoso e a maioria da 

igreja católica. Collor tinha como aliados Paulo Maluf, Jânio Quadros, Jarbas Passarinho e 

alguns evangélicos. 

A imagem de Collor foi associada ao slogan “Caçador de Marajás” e a referida 

campanha foi veiculada em diversos meios de comunicação de massa. A campanha política 

do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico e candidato do Partido dos 

Trabalhadores contou com o slogan “Sem medo de ser feliz”. Segundo números oficiais do 

Tribunal Superior Eleitoral, em 1989, o candidato Lula teve 44,23% dos votos contra 

Collor com 49,94% – sendo que se aproximou bastante do candidato de oposição. 

Em 1989, notamos que o marketing político foi utilizado de forma mais eficaz, 

profissional – fato visível na campanha presidencial de Fernando Collor.  

Os candidatos ao poder e os partidos vem se adaptando a nova Era do marketing 

político, sendo que um dos pontos principais é saber comunicar. Sendo assim, os discursos 

vem sendo adaptados à lógica midiática.   

 Dentro do contexto da política construída por imagens, podemos afirmar que 

marketing, mídia e política são intrínsecos no processo, ou seja, dissociáveis.  

Nos anos 90, com o impeachment de Collor, Itamar Franco (vice-presidente) chega 

ao poder, passando a ser o Presidente da República Federativa do Brasil.  
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“Itamar veio com a ‘ridicularização do seu topete’ como marca registrada dos 

chargistas contra sua postura de indeciso, ao lado de um provincianismo marcante  

que legaram poucos momentos criativos em termos de propaganda política”. 

QUEIRÓZ (1998, p.113). 

 

Segundo MIGUEL (1997), o discurso político passou por mudanças e tornou-se 

mais difuso, imagético, íntimo e fragmentário.  

Para SILVESTRIN (2000), o sucesso ou não de um candidato depende 

basicamente do cenário político construído pela mídia, especialmente a mídia eletrônica – 

dado fundamentado em pesquisas.  

A influência da mídia na política é característica marcante nas campanhas 

políticas, inclusive, por ditar tendências e modismos como, por exemplo, ritmo dos jingles 

(ou seja, estilos musicais), maneira de se vestir, entre outros. 

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) é um espaço onde os fatores 

influência, tendência e disputa – entre os candidatos – tornam-se evidentes. Por exemplo, 

na campanha de 1998, a influência e o ponto incomum nos debates foi à crise financeira do 

País versus combate à violência.  

No caso das campanhas presidenciais, nota-se que os modismos e tendências de 

determinada região apenas compõem, de alguma forma, o cenário da campanha se a sua 

abrangência for a nível nacional e/ou popularmente conhecido da grande massa.  

Os spots e jingles, quando bem elaborados, são peças-chave nas campanhas 

políticas e, nesse sentido, a apropriação de características da cultura popular são utilizadas 

em prol de aproximar o candidato, principalmente, das grandes massas. 

As campanhas políticas devem se apropriar da cultura popular contemporânea, 

com mensagens simples, porém envolventes, visando atingir a mente e o coração da grande 

massa – ou seja, os excluídos da sociedade –, com discursos inteligíveis e condizentes com 

os anseios e desejos. 

Através da mídia, principalmente a televisão, a política dissemina idéias e 

opiniões e aproxima candidatos do eleitorado. Nesse contexto, a sociedade se torna parte 

integrante do processo e isso reflete positivamente à imagem do candidato. 

Por mais que haja avanços no sistema midiático, o objetivo do marketing político 

sempre será comunicar. Em suma, a comunicação faz-se necessária em tudo, para tudo e 

cabe aos profissionais da área adequar técnica e estratégia. O marketing político trabalha o 
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 candidato como produto e a sua imagem deve ser vendida da melhor maneira possível, 

por sua vez, os telespectadores são consumidores que estabelecem regras.  

Dentro do aspecto da política construída por imagens, a partir das informações 

obtidas através de revisão de literatura, percebe-se que o processo de criação das 

campanhas políticas enquadra-se nas categorias da propaganda ideológica definidas por 

Nelson Jahr Garcia, a saber: 

- codificação: busca simplificar idéias para facilitar o entendimento das grandes 

massas, através de slogans, “palavras de ordem”, símbolos, ilustrações de mensagens e 

trabalhos de concepções já existentes da realidade cotidiana. Nesse caso, através de uma 

linguagem simples e direta, as peças buscam condensar em alguns segundos, as virtudes do 

Brasil e esconder as características negativas do povo, como a preguiça para o trabalho, a 

ignorância, a sensualidade permissiva e tudo mais que no entender da “elite letrada”, causa 

vergonha ao caráter nacional. Os slogans também são marcados por poucas palavras de 

fácil compreensão, postos sempre no encerramento das mensagens, para de fato serem 

“tomados” pelos telespectadores; 

- controle ideológico: visa não permitir que grupos ou indivíduos percebam sua 

realidade, deixando-os assim, impedidos de formar opinião própria, usando censura, 

repressão, corrupção de lideranças, torturas e até mortes. O controle ideológico busca 

transmitir aos telespectadores “valores éticos-morais” tidos como corretos e desejáveis para 

que o Brasil de fato se torne uma potência mundial. As propagandas veiculadas podem 

inclusive, variar de uma região do País para outra. Desta forma, os habitantes de uma 

determinada região tomam conhecimento das obras que são realizadas pelo governo nesta 

determinada região e não ficam sabendo dos problemas vividos por brasileiros das outras 

regiões. O controle ideológico visa tornar os indivíduos “pacíficos”, retirando- lhes o direito 

a informações verdadeiras, seja via censura ou repressão; 

- contrapropaganda: objetiva amenizar o impacto das mensagens opostas, anulando 

seu efeito persuasivo, além de colocá- las, juntamente com seus criadores, em contradição. 

Trabalha com a idéia de temor ou humor, para gerar desprezo ao adversário. A 

contrapropaganda leva à sociedade informações manipuladas, para tentar anular o que 

veículos e profissionais engajados, disponibilizam à sociedade para alertá-la a respeito das 

incoerências, etc.; 

- difusão: esta objetiva disseminar a propaganda ideológica para o maior número 

possível de pessoas, utilizando desde a palavra de um líder até o funcionamento de 

aparelhos de alta capacidade sonora. Também se utiliza jornais, rádios, televisão, panfletos, 
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 muros e faixas, bem como qualquer outro objeto ou espaço que possa ser visto por um 

determinado número de pessoas. 

A televisão é o meio de maior impacto para os políticos exporem suas idéias e 

difundirem suas mensagens. Como veículo de comunicação de massa, propicia um alto 

nível de persuasão e, em contrapartida, exige dos telespectadores apenas a compreensão 

dos fatos e acontecimentos. 

     Os comícios eram essenciais nas campanhas políticas, porém, atualmente os meios 

de comunicação de massa – principalmente a televisão – são determinantes no processo 

eleitoral. Sendo assim, a política necessita adequar-se a nova sociabilidade ambientada e 

estruturada pela mídia, ou seja, ao deslocamento do processo da rua para a tela. Nesse 

sentido, vale a pena ressaltar que a possibilidade de produção e de manipulação também se 

faz presente na rua. 

A esfera política eleitoral é basicamente a mídia, em particular a televisão e, nesse 

sentido, os veículos de comunicação se transformaram em palco e objeto privilegiado das 

disputas pelo poder político na contemporaneidade. 

As campanhas eleitorais na televisão têm substituído, de certa forma, as campanhas 

de rua, os comícios. Tal fenômeno se insere numa análise mais ampla das relações sociais, 

principalmente através da satelitização, da redistribuição dos homens e das coisas em 

espaços superficiais homogêneos, inclusive em suas casas. 

       Atualmente, os novos formatos são os programas eleitorais e os debates entre 

candidatos. Tais formatos já não fazem sentido por suas dependências e por reportarem a 

acontecimentos originados da rua, mas sim por se transformarem eles próprios em espaços 

de disputa política. 

        Nesse aspecto, a TV se legitima como espaço privilegiado de disputa a ser ocupado 

pela política. Através dos meios de comunicação os eleitores têm contato com as idéias e as 

personalidades dos candidatos. Contudo, um dos requisitos essenciais é a 

profissionalização das campanhas políticas, sendo que a profissionalização decorre também 

de outros componentes como, por exemplo, sondagens de opinião que surgem e ganham 

sentido apenas em sociedades ambientadas pela mídia. 

      As novas configurações e formatos não estão restritos à televisão. A rua encontra-se 

contaminada pela política midiatizada, transportada pela TV e, dessa maneira, os espaços 
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 geográficos públicos e até os privados sofrem o impacto de seu atrito com os espaços 

eletrônicos. 

        A televisão conecta e incorpora os acontecimentos da rua.  Os acontecimentos e fatos 

do cotidiano passam a ter efeito na mídia através das espetacularização e dos critérios de 

noticiabilidade e, nesse caso, a repercussão de um comício na TV é mais importante que o 

próprio comício. 

         A TV quebra a necessidade de conexão entre a presença física e a experiência. Isso 

dá ao meio um poder de construir o real, na medida em que não é possível estar fisicamente 

presente à maioria dos acontecimentos. A televisão também nos torna insensíveis ao texto 

escrito e/ou falado, sendo que, ao invés de ouvi- la, sentimos, ao invés de pensar sobre seus 

argumentos, a respondemos emocionalmente em vez de racionalmente. Dessa forma, 

passamos a ter ‘intimidade’ com pessoas e fatos distantes – o que nos leva a responder a 

eventos e pessoas em termos de sua aparência, dos seus gestos e da emoção.  

Na televisão, é mais difícil estabelecermos a distinção entre ficção e realidade, 

nesse sentido, o veículo pode ser considerado como o espaço de construção, reprodução e 

manutenção da cultura mítica na contemporaneidade, sobretudo, pela narrativa 

melodramática. 

        O processo eleitoral nos dias de hoje tem como cenário de representação da política a 

televisão. O cenário de representação da política demarca os limites nos quais os conflitos 

políticos se dão, podendo neutralizar, modificar ou incorporar iniciativas opostas ou 

alternativas. Sendo assim, um candidato dificilmente irá vencer uma eleição se não ajustar 

sua imagem ao cenário de representação da política.  

 É possível construir um contra cenário de representação da política ou um cenário 

de representação alternativa, entretanto, o que temos assistido regulamente é a semelhança 

das estratégias políticas. No Brasil, embora haja dúvidas sobre a existência de uma 

sociedade civil autônoma e atuante, existe um sistema integrado de comunicação de massa. 

        O cenário de representação política contemporânea possui vários elementos que, 

embora presentes nos mídia, têm origem anterior a eles. São elementos que, antes da 

sociedade brasileira se tornar centrada pela mídia, já constavam no imaginário social e na 

cultura política. Vejamos alguns: o autoritarismo hierárquico e arbitrário, a desconfiança 

política, a insatisfação com o governo, o fetiche da igualdade, entre outros.  
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O imaginário social e a cultura política brasileira são compostos por elementos 

simbólicos que podem desestabilizar ou fortalecer o cenário político sem que venham 

alterar a correlação de forças da hegemonia na sociedade civil. 

        O exercício de uma hegemonia, a existência de uma sociedade mediada pelos meios 

de comunicação de massa e a existência da TV como mídia dominante são pressupostos 

para um cenário de representação da política. Portanto, além de tais pressupostos, a 

aplicação conceitual desse cenário às eleições requer que se leve em consideração outras 

condições, a saber: os candidatos representam interesses conflitantes intra-hegemônicos ou 

hegemônicos/contra-hegemônicos; existe uma possível influência desastibilizadora ou de 

reforço que a conjuntura nacional e/ou internacional pode provocar na relação do cenário 

com a eleição, uma vez que isso pode ocorrer quando os elementos conjunturais forem 

capazes de evocar elementos pré-existentes no imaginário social e na cultura política. 

         Pode-se concluir que os candidatos e os partidos tentam usar em benefício próprio 

os símbolos e as tradições nacionais, para se aproximarem do cenário de representação da 

política.  

 A configuração da disputa intra-hegemônica ou hegemônica alternativa torna-se 

mais facilmente identificável nas sociedades com sistemas partidários frágeis. Isto 

porque nestas sociedades o descompromisso em relação a programa e ideologia 

partidárias deixa as candidaturas livres e isso favorece a construção da imagem dos 

candidatos no cenário de representação da política. (LIMA: 1988). 

No caso do cenário de representação da política contra-hegemônico, eles podem 

estar nas contradições dos programas de maior audiência na TV ou em redes de menor 

audiência ou ainda em outros mídia. Podem também estar em cenários emergentes fora dos 

veículos de comunicação. 

        As campanhas de Fernando Collor de Mello e de Luiz Inácio Lula da Silva foram 

marcadas por características do contexto sociocultural como, por exemplo, o melodrama.  

O drama está presente nas notícias veiculadas na TV, nas telenovelas e não poderia 

ficar fora do cenário político, visando à construção da imagem do político. 

         



  76  

  

Considerando que a construção das imagens é um processo cultural de longo prazo, as 

análises não devem se reduzir aos períodos eleitorais. Deve-se verificar se os candidatos 

ajustam-se ao cenário de representação da política ou trabalham na construção de um 

cenário de representação da política alternativo. Assim sendo, deve-se analisar os 

programas veiculados na TV, sendo o horário gratuito de propaganda eleitoral, debates,  

entre outros.  

O desafio das campanhas eleitorais é a necessidade de novas configurações, as 

quais devem ocupar os novos e privilegiados espaços sociais e interagir com as 

modalidades anteriores, referentes à disputa entre os candidatos. Mas, essa adequação 

requer novas estratégias entre comunicação e política, novas dificuldades e possibilidades 

para a democracia e problemáticas a serem estudadas, diagnosticadas e resolvidas. 

        Entretanto, é possível a existência de legitimidade nas campanhas eleitorais na 

televisão. Para tanto, a democracia tem de ser garantida através da criação de dispositivos 

éticos e legais, que sejam o termômetro da realidade na TV e garantam, no mínimo, os 

direitos básicos dos cidadãos. 

        Sem a democratização da mídia e sem a combinação da democracia representativa e 

direta, não há como atualizar e tornar possível a democracia política e social na 

contemporaneidade. 

As pesquisas mapeiam as principais características e os anseios da população. 

Através das pesquisas, o ex-presidente Collor teve conhecimento dos desejos e 

necessidades da sociedade e, dessa maneira, incorporou a sua imagem uma personalidade 

condizente, com vigor e propostas de mudanças, apostando num Brasil melhor.  

Geralmente, o objetivo das pesquisas é detectar os problemas nacionais que o 

eleitorado considera mais graves e o perfil de candidato adequado a assumir o cargo mais 

elevado no cenário da política nacional.  

Principalmente nas campanhas à Presidência da República, as pesquisas e o 

planejamento são peças-chave na concepção e viabilidade da candidatura dos políticos.  

Segundo NUNES (apud, FIGUEIREDO 2000), dado que o processo político-

eleitoral é dinâmico e sofre influência de fatores diversos como propaganda e 

contrapropaganda, notícias na mídia, boatos, propaganda política obrigatória no rádio e na 



  77  

 TV, pronunciamentos dos candidatos etc., a opinião pública pode mudar mais 

rapidamente do que se imagina e os resultados de uma pesquisa recente podem perder a sua 

validade com rapidez. 

A corrida eleitoral se faz em torno de clivagens construídas em função de imagens e 

posicionamento dos candidatos. O político procura estabelecer identificação de sua 

imagem e posição para situar-se no cenário político, enunciar as principais questões e 

caracterizar seu adversário. Dessa forma, o candidato ao poder demonstra qual a melhor 

alternativa para encarar os problemas e destaca que é mais preparado do que os 

concorrentes para resolvê-los. 

Nas campanhas políticas, a mensagem será eficaz ou não, por alguns fatores, dentre 

esses, destacamos o convencimento do político norteado pelas estratégias de marketing 

político, o cenário de representação política, ou seja, os anseios pelos quais a sociedade 

passa num determinado momento. 

O ex-presidente Fernando Collor de Mello com o slogan “Caçador de Marajás” 

soube utilizar a simbologia e transformá-la num projeto de governo – uma vez que 

propunha acabar com os altos salários no setor público. 

Visando apoio e conquista da simpatia, os políticos têm que ter personalidade e 

idéias.  Ao contrário de antigamente, hoje em dia os desejos da população devem ser 

levados em consideração a fim de fortalecer os aspectos positivos, conquistar a empatia do 

eleitorado e imagem favorável.  

As técnicas de marketing político associadas à televisão, exploram o simbolismo e a 

imagem dos candidatos e, nesse aspecto, a decisão do voto pode se dar em função do 

posicionamento na mídia. 

Dentro desse contexto midiático, os políticos procuram aproximar seus programas 

de governo a gestos simbólicos que sedimentam as suas campanhas. O marketing político 

deu forma ao conteúdo, pois mais importante do que as propostas e argumentos racionais 

colocados para a população estão os atos simbólicos que expressam de forma simplista, 

condensada e concreta os seus compromissos públicos. 

 A conjuntura política, econômica, social e os apoios financeiros contribuem de 

forma significante para o sucesso das campanhas políticas. Contudo, o ‘favoritismo’ dos 

veículos de comunicação, especialmente a televisão, pode mudar o rumo do resultado final. 

Sendo assim, de acordo com MIGUEL (1999), a participação da televisão no pleito de 

1989 foi decisiva para a vitória de Collor, sobretudo a cobertura da Rede Globo de 

Televisão.  
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Nesse sentido, destacaremos dois aspectos reveladores: as características de Collor, 

de acordo com a opinião pública, foram favoráveis na construção da sua imagem e a 

mobilização e intervenção por parte da imprensa.  

Com a grande repercussão dada pela mídia, Collor ganhou espaço e se aproximou 

do eleitorado. Dessa forma, o espaço na mídia colaborou na construção da imagem e, 

conseqüentemente, na vitória. 

Segundo SILVA (2002), Collor valeu-se dos dispositivos legais que garantem 

tempo de TV e rádio a qualquer legenda partidária.  

 No início, a campanha de Collor na televisão foi trabalhada com mensagens fortes e 

de apelo popular, com a sempre presença carismática e com um discurso contundente. 

Entretanto, com o andamento da campanha a produção foi deteriorando. 

De acordo com SANTA RITA (2001), a campanha passou a ter brincadeiras de 

colorir pessoas que passavam na rua, trenzinhos de computação gráfica, vinhetas em 

profusão, presença excessiva da música e um belíssimo acabamento, contudo, vazio de 

conteúdo. 

É grande a semelhança entre a campanha eleitoral de 2002, com as de 1994 e 1998. 

A campanha eleitoral de 2002, assim como as de 1994 e 1998, deixaram a impressão de 

disputa definida. 

        Na liderança, desde o começo na intenção de votos do eleitorado, o candidato Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu em 2002 o que vinha tentando desde 1989, na 

primeira eleição direta para Presidente, quando chegou ao 2º turno empatado com 

Fernando Affonso Collor de Mello. 

Na ocasião, a semelhança entre as três últimas campanhas ficou por conta do clima 

morno que permeou o ambiente eleitoral. Segundo dados estatísticos do Ibope, o candidato 

Lula esteve em primeiro lugar nas intenções de votos desde a primeira pesquisa e só não 

venceu no primeiro turno, graças à habilidade da equipe de marketing do candidato José 

Serra. A vantagem de Lula sobre Serra era de 22,6%. 

        No primeiro turno, o petista perdeu para o então candidato Fernando Henrique 

Cardoso em 1994 e em 1998. Em 3 de outubro de 1994, como ministro de Itamar Franco, 

FHC recebeu 54,3% dos votos, contra 27% de Lula. O plano real estava em alta, alcançava 
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 bons resultados e o candidato do PT atacou o plano durante toda a campanha. Com 

isso, sofreu uma grande derrota nas urnas. 

        Em 1998, logo após as convenções, as pesquisas apontavam Fernando Henrique 

Cardoso com grandes chances de vitória e, conseqüentemente, a reeleição foi dada no 

primeiro turno, sendo que Lula novamente foi o seu principal adversário. 

        Nesse período, o plano real é avaliado com a maior aprovação e o PT continua 

atacando.  Por sua vez, a campanha morna tem poucos altos e baixos e no dia 04 de 

outubro de 1998, FHC recebe 53% dos votos, contra 31,7% de Lula, ficando Ciro Gomes 

em terceiro com 10,9%. 

        Apesar da vitória, a queda de popularidade e confiança no governo era sentida nas 

pesquisas. Fernando Henrique Cardoso venceu no primeiro turno, porém, com um 

percentual relativamente baixo. Em 1994, num simples comparativo, o Presidente perdia 

votos enquanto Lula ganhava. 

Partindo especificamente para a campanha do PT, o jingle cujo tema era “Lula lá” 

cantado por um coral de dezenas de artistas famosos, foi uma das estratégias e, conforme 

SANTA RITA (2001), um coral com o mesmo formato só que formado por pessoas típicas 

da população com um letreiro no final que dizia “nossos verdadeiros artistas são vocês, a 

sofrida população brasileira”, baseou-se na grande sacada. Ainda, segundo SANTA RITA 

(2001, p. 91), “o programa de TV readquiriu seriedade e passou a mostrar um candidato 

seguro, habilitado, contra outro, despreparado”. 

É consenso que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República 

em 2002, constitui um marco na fisionomia política do País. Mudanças ocorreram em 

práticas e costumes, se não pelo ideário do PT, partido que continua a migrar para o centro, 

ao menos pela intenção manifesta do presidente eleito de dar uma reviravolta na política.  

É difícil escapar à sensação de que o ex-metalúrgico vai querer marcar seu governo 

com o bordão ´ou tudo ou nada`. Seu projeto de poder está vigorosamente alicerçado e o 

PT vem se expandindo em todas as regiões do Brasil. 

        Diante disso, os partidos começam a tomar posições com vistas à conquista de 

espaços e três grandes núcleos se organizam: um ficará na oposição; outro, na observação 

do alto do muro e o terceiro abrigará a situação. 
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Em 2002, o candidato à Presidência da República Federativa do Brasil, José Serra, 

iniciou a campanha com 11% das intenções de voto (dados oficiais do Ibope de 19 de 

agosto de 2002). Logo após o início do programa eleitoral, sobe para 19% (Ibope, 09 de 

setembro de 2002) e consegue passar para o segundo turno usando a técnica de 

reconstrução de imagem do seu oponente mais frágil. Por sua vez, mesmo assessorado pelo 

marketeiro Tom Eisenlower, Ciro Gomes entrou no jogo e se deixou levar. Sendo assim, 

fecha o primeiro turno com 23,20% dos votos e chega ao final do segundo turno com 

38,7%. 

          Na respectiva época, a equipe de José Serra demonstrou claramente a que veio, 

mesmo com um candidato com vários problemas de apresentação e com deficiências de 

comunicação, conseguindo melhorar expressivamente a performance do candidato. 

          O marketing político exige sintonia entre as expectativas dos eleitores e a ação do 

candidato, que deve basear sua trajetória nas demandas comunitárias, entendendo as 

percepções que os vários segmentos dos eleitores têm hoje sobre a sua atuação futura. 

Sem dúvida, a informação correta é a grande agregadora de valor ao percurso do 

candidato. Mas, evidentemente, o importante é que o assessor político e/ou marqueteiro 

possa transformar esta aferição em ações concretas, voltadas para a mobilização do 

eleitorado em prol do nome de seu cliente, partido ou coligação, maximizando recursos 

materiais, humanos e resultados quantitativos.  

         O controle das informações não é suficiente para a criação de uma imagem 

condizente e positiva a ponto de definir o direcionamento da campanha. Faz-se necessário 

aferir um nível apropriado de relação entre candidato e eleitor, de tal forma que isso seja 

materializado em termos de votos, razão final do esforço do marketing político, visando 

obter o posto pretendido ou mesmo ter posições privilegiadas para outras disputas. 

       Na verdade, existem muitas formas para a concretização da relação candidato e 

eleitorado-alvo, porém, nada será viável se o candidato não se enquadrar na realidade desse 

público, fidelizando e mantendo-o para futuras campanhas. 
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Em suma, é preciso que o candidato transmita de forma crível nos debates com os 

adversários e encontros com a sociedade suas proposições, plano de governo. Sem isso, 

perde-se o propósito da campanha que é a credibilidade – fator importantíssimo dos 

postulantes a cargos políticos.  

        Apresentando algumas propostas latentes ao eleitorado, o candidato avança ao 

encontro dos grupos sociais, aproxima-se deles e pode constituir uma imagem altamente 

positiva que é o desejo de qualquer político e elemento fundamental na empatia entre ele e 

os eleitores passíveis de serem conquistados. 

O planejamento eficaz das campanhas políticas - cronograma das atividades, 

planejamento estratégico, definição das alianças que realmente possam somar esforços e 

agregar segmentos de eleitores, o momento certo para atacar os adversários, o conceito 

comunicacional dos programas obrigatórios no rádio e na TV - pode definir o sucesso do 

embate, diminuindo os riscos de surpresas sempre presentes no decorrer do período 

eleitoral. 

 
Atualmente, o marketing político é ferramenta imprescindível no processo 

político e deixou de ser trabalhado de forma amadora. As campanhas eleitorais são criadas 

por profissionais capacitados e especializados que apostam nas técnicas mercadológicas, 

sendo que o marketing comercial faz-se presente e políticos (e/ou sua imagem) são 

vendidos como um produto. Através do marketing eleitoral e político, é possível construir 

um candidato ideal e, nesse ponto, as pesquisas de opinião são o indicativo, inclusive, em 

relação aos anseios e desejos da sociedade.   

 

 


